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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η  διπλωματική  αυτή  εργασία  υποβάλλεται  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων 

απόκτησης  του  μεταπτυχιακού  τίτλου  του  Διατμηματικού  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  των 

τμημάτων  Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας και  Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και  Ηλεκτρολογίας  του  Α.ΤΕΙ  Δυτ.  Μακεδονίας,  της  ειδίκευσης  «Συστημάτων 

Υπολογιστών».

Κατά  τη  διάρκεια  εκπόνησης  της  εργασίας  αυτής  σημαντική  ήταν  η  βοήθεια  του 

επιβλέποντα καθηγητή Δρ. Όροβα Χρήστου με συνεχή καθοδήγηση και παρακολούθηση. Επίσης, 

η εργασία αυτή αποτελεί συνέχιση προηγούμενης εργασίας και μεταφορά της κατασκευής του 

ωρολόγιου προγράμματος σε ενδοδικτυακό ή διαδικτυακό περιβάλλον.
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Περίληψη
Η δημιουργία ωρολογίου προγράμματος είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται πολύ συχνά 

σε  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς,  εταιρίες,  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  κτλ.  Το  πρόβλημα  έχει 

αντιμετωπιστεί με μεθόδους ικανοποίησης περιορισμών και λογικό προγραμματισμό. Όμως, λόγω 

της πληθώρας των παραμέτρων που επηρεάζουν την λύση και την ανάγκη διασύνδεσης πόρων η 

διαθεσιμότητα  των  οποίων  δύναται  να  ορίζεται  από  απόσταση,  είναι  υπαρκτή  η  ανάγκη 

μεγαλύτερης παραμετροποίησης, ευελιξίας και δικτυακής επικοινωνίας. Σκοπός της διπλωματικής 

εργασίας  είναι  η  αντιμετώπιση  αυτών  των  νέων  αναγκών  χρησιμοποιώντας  τεχνολογίες 

προγραμματισμού διαδικτύου  για την δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας λογισμικού βάσεων 

δεδομένων και λογικού προγραμματισμού με ικανοποίηση περιορισμών.

 

Abstract

Timetable construction problems appear frequently in educational institutions, industry, 

transportations etc. Logic programming and constraint satisfaction methods have been employed 

to face such problems. However, due to the abundance of the parameters that influence the 

solution and the need for interconnection of resources the availability of which may be regulated 

from  distance,  there  exists  a  need  for  extended  parameterization,  flexibility  and  network 

communication. The purpose of this Μaster thesis is the confrontation of these new needs using 

internet and web programming technologies for constructing a framework for the cooperation of 

database and logic programming with constraints software.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ανάλυση του Προβλήματος

Αρχικά θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν και να επεξηγηθούν οι 

λειτουργίες και οι ανάγκες που υπάρχουν σε ένα ΕΠΑΛ προκειμένου να είναι 

εφικτή η κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για αυτό το είδος σχολείου. Οι 

ανάγκες αυτές είναι όπως αναφέρονται στην [Ροδακ06].

Εδώ πρέπει  να  τονισθεί  ότι  στην  εργασία  αυτή  θα  χρησιμοποιηθούν 

εφαρμογές διαδικτύου για να γίνει εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων για 

την  δημιουργία  του  προγράμματος  και  την  παρουσίαση  των  στοιχείων.  Η 

επεξεργασία  των  δεδομένων  γίνεται  με  την  βοήθεια  της  eclipse και  έχει 

υλοποιηθεί σε προηγούμενη διπλωματική εργασία [Ροδακ06]. Η επικοινωνία 

της  php με την  Eclipse πραγματοποιείται με την διαμεσολάβηση κώδικα σε 

γλώσσα C. 

1.2 Κατασκευή Ωρολογίου

Το πρόβλημα της αυτόματης κατασκευής ωρολογίων προγραμμάτων για 

σχολικές  μονάδες,  εντάσσεται  στην  οικογένεια  των  προβλημάτων 

χρονοδρομολόγησης.  Η δυσκολία  του,  αλλά και  το  γεγονός  ότι  απασχολεί 

κάθε  εκπαιδευτική  μονάδα  τουλάχιστον  μία  φορά  το  χρόνο,  οδήγησαν 

ερευνητές να ασχοληθούν μαζί του ήδη από τη δεκαετία του '60. Από τότε το 

πρόβλημα  αντιμετωπίστηκε  με  διαφόρους  τρόπους,  όπως  ο  χρωματισμός 

γράφων, τα δίκτυα ροής ή, γενικότερα, άλλες μεθοδολογίες Επιχειρησιακής 

Έρευνας. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και τεχνικές από το χώρο της 

Τεχνητής  Νοημοσύνης  για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος,  όπως  η 

ταμπού αναζήτηση, η εξομοιωμένη ανόπτηση, οι γενετικοί αλγόριθμοι και ο 

προγραμματισμός με περιορισμούς. 

Όταν  επιχειρείται η  κατασκευή  ωρολογίου  προγράμματος  για 

εκπαιδευτικό  ίδρυμα,  στην  ουσία  γίνεται  μια  προσπάθεια  να  ανατεθούν  οι 

ώρες, οι καθηγητές, τα τμήματα και οι αίθουσες σε ένα σύνολο από μαθήματα 

πρέπει όμως να ικανοποιούνται κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια εκ 



των οποίων είναι,  ότι  δεν  πρέπει  οι  καθηγητές  να  συμμετέχουν σε  δύο ή 

περισσότερα μαθήματα ταυτόχρονα και  δεν  πρέπει  να υπάρχουν κενά για 

τους μαθητές της σχολικής μονάδας κατά την διάρκεια της διδασκαλίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιχειρήσει να επιλύσει τέτοια προβλήματα 

με διάφορες τεχνικές, η μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί πιο εκτεταμένα είναι 

η Μεθοδολογία Λογικού Προγραμματισμού με Περιορισμού.

Ο λογικός προγραμματισμός  με  περιορισμούς  είναι  μία  επέκταση του 

λογικού  προγραμματισμού  η  οποία  παρέχει  τη  δυνατότητα  δηλωτικής,  και 

ταυτόχρονα  αποδοτικής,  αντιμετώπισης  προβλημάτων  που  μπορούν  να 

διατυπωθούν  σαν  προβλήματα  ικανοποίησης  περιορισμών  (constraint 

satisfaction problems).

Ένα  πρόβλημα  είναι  πρόβλημα  ικανοποίησης  περιορισμών  όταν  μπορεί  να 

μοντελοποιηθεί  από  ένα  σύνολο  μεταβλητών  και  ένα  σύνολο  περιορισμών 

(constraints)  μεταξύ των μεταβλητών αυτών.  Οι μεταβλητές μπορούν να παίρνουν 

τιμές από προκαθορισμένα σύνολα δυνατών τιμών.  Το ζητούμενο είναι να βρεθούν 

εκείνοι  οι  συνδυασμοί  τιμών  των  μεταβλητών  (λύσεις  του  προβλήματος)  που 

ικανοποιούν  όλους  τους  περιορισμούς.  Πολλές  φορές,  σε  κάθε  υποψήφια  λύση 

αντιστοιχεί  ένα κόστος  (συνάρτηση των μεταβλητών),  οπότε αυτό που ενδιαφέρει 

είναι  να  βρεθεί  εκείνη  η  λύση  που  έχει  το  μικρότερο  δυνατό  κόστος.  Τότε  το 

πρόβλημα είναι και πρόβλημα βελτιστοποίησης (optimization problem).

Στην  κατασκευή  του  ωρολόγιου  προγράμματος,  όπως  και  σε  όλα  τα 

προβλήματα λογικών περιορισμών πρέπει να γίνει δήλωση των μεταβλητών 

και των περιορισμών του προβλήματος. Οι μεταβλητές και οι περιορισμοί είναι 

άμεσα  συνδεδεμένοι  με  τους  παράγοντες  του  προβλήματος  (καθηγητές, 

μαθήματα, αίθουσες κ.α.).

Ένα  πρόβλημα  κατασκευής  ωρολογίου  προγράμματος  χαρακτηρίζεται 

από μεγάλη πολυπλοκότητα και επηρεάζεται από ένα πλήθος παραμέτρων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε για το μέγεθος του προβλήματος ότι για μια σχολική 

μονάδα  με  14  αίθουσες,  ημερήσια  διδασκαλία  7  ωρών  επί  5  ημέρες  τη 

βδομάδα και για πλήθος μαθημάτων 44 από 2 διδακτικές ώρες κατά μέσο 

όρο, τα υποψήφια ωρολόγια προγράμματα είναι  (14 × 7 ×5 )44 × 2 το πλήθος. Η 

επιβολή των πάσης φύσεως περιορισμών μειώνει κατά πολύ το μέγεθος του 



προβλήματος, αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητά του και τον κίνδυνο να μη 

μπορεί να βρεθεί λύση. 

1.3 Περιγραφή του προβλήματος

Στην περιγραφή του προβλήματος θα γίνει μία προσπάθεια επεξήγησης 

των δεδομένων και των περιορισμών του προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 

κατανόηση  του  κώδικα  και  των  μεθόδων  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 

υλοποίησή του.

1.4 Τα δεδομένα του προβλήματος

Παρακάτω  περιγράφονται  τα  δεδομένα  που  είναι  απαραίτητα  για  την 

κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για ΕΠΑΛ:

 Ημέρες κατά  τις  οποίες  γίνονται  μαθήματα.  Μπορεί  να  είναι  5  (από 

Δευτέρα  έως  και  Παρασκευή)  στην  συγκεκριμένη  κατάσταση  στο 

Εκπαιδευτικό  μας  σύστημα,  αλλά  αυτό  δεν  πρέπει  να  είναι  δεσμευτικό 

αφού  στο  μέλλον  μπορεί  να  αλλάξει  (πχ.  δραστηριότητες  Σαββάτου), 

όπως επίσης το πρόγραμμα με κάποιες ίσως τροποποιήσεις θα πρέπει να 

είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί κι από άλλους σχολικούς οργανισμούς.

 Διδακτικές Περίοδοι.  Οι διδακτικές περίοδοι κάθε ημέρας είναι 7 και η 

διάρκειά τους είναι 45 λεπτά η κάθε μία.

 Μαθήματα. Πρόκειται για τα μαθήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο 

τύπο  σχολείου  και  πιο  συγκεκριμένα  για  την  παρούσα  εφαρμογή, 

πρόκειται  για  τα  μαθήματα  του  Τομέα  Πληροφορικής  και  Δικτύων 

Υπολογιστών  ΕΠΑΛ.  Τα  χαρακτηριστικά  του  κάθε  μαθήματος  είναι  ο 

κωδικός του, το όνομα του, το τμήμα και η τάξη στην οποία διδάσκεται, οι 

ώρες  που  διδάσκεται  ανά  εβδομάδα  και  αν  υπάρχουν  οι  σχετικοί 

περιορισμοί.

 Καθηγητές.   Πρόκειται για το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τα 

συγκεκριμένα  μαθήματα.  Για  τους  καθηγητές  ορίζονται  τα  εξής 

χαρακτηριστικά:  κωδικός,  όνομα,  υποχρεωτικό  ωράριο  διδασκαλίας, 

μαθήματα που διδάσκουν και σε ποιο τμήμα και τέλος οι περιορισμοί που 

μπορεί να υπάρχουν.



 Τμήματα.  Τα τμήματα που υπάρχουν στο σχολείο και στις τρεις τάξεις. 

Κάθε  τμήμα  χαρακτηρίζεται  από  το  όνομά  του,  τον  τομέα  στον  οποίο 

ανήκει  και  τον  κύκλο  σπουδών.  Στην  προκειμένη  περίπτωση  όλα  τα 

τμήματα ανήκουν στον τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Υπολογιστών και 

οι δύο πρώτες τάξεις ανήκουν στον Α’ κύκλο σπουδών ενώ η Τρίτη τάξη 

ανήκει στο Β’.

 Αίθουσες.  Αφορά  τις  αίθουσες  διδασκαλίας,  τα  εργαστήρια  και  το 

γυμναστήριο που είναι  διαθέσιμα για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.  Τα 

χαρακτηριστικά της κάθε αίθουσας είναι ο κωδικός της και οι περιορισμοί 

που την αφορούν.

1.5 Οι περιορισμοί του προβλήματος

Οι περιορισμοί που υπάρχουν προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή 

του ωρολογίου προγράμματος είναι οι εξής:

 Απαγορεύονται τα κενά στο πρόγραμμα των μαθητών.

 Ορισμένα μαθήματα που θεωρούνται βασικά δεν πρέπει να διδάσκονται τη 

πρώτη ή την τελευταία διδακτική περίοδο.

 Σε κάθε τμήμα υπάρχει  συγκεκριμένος αριθμός ωρών διδασκαλίας,  δεν 

μπορούν να διδάσκουν περισσότεροι από ένας καθηγητές την ίδια ημέρα 

και ώρα. Όχι κενά στο πρόγραμμα διδασκαλίας των τμημάτων εκτός αν 

πρόκειται για την τελευταία ώρα της ημέρας.

 Κάποιοι  καθηγητές  ενδέχεται  να  διδάσκουν  και  σε  άλλο  σχολείο  και 

συνεπώς να  μην  είναι  διαθέσιμοι  όλες  τις  ημέρες  και  ώρες.  Ή  μπορεί 

κάποιοι από τους καθηγητές να έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να μη 

διδάσκουν συγκεκριμένες ώρες λόγω προσωπικού κωλύματος.

 Ενδέχεται  οι  αίθουσες του σχολείου να μην είναι  πάντα διαθέσιμες,  για 

παράδειγμα λόγω συστέγασης με κάποιο άλλο σχολείο.

 Οι ώρες των μαθημάτων σε κάθε τμήμα θα πρέπει να είναι διαφορετικές 

μεταξύ τους.

 Κάποια από τα μαθήματα θα πρέπει  να γίνονται σε συνεχόμενες ώρες, 

ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να διαμοιράζονται μέσα στην εβδομάδα.

 Ένας καθηγητής δε μπορεί να διδάσκει σε δύο τμήματα ταυτόχρονα.



 Οι  καθηγητές  που  έχουν  πλήρες  ωράριο  θα  πρέπει  να  διδάσκουν 

καθημερινά τουλάχιστον από μία ώρα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει για 

αυτούς που διδάσκουν και σε άλλο σχολείο.

 Θα πρέπει να επιτρέπεται δύο καθηγητές να διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο 

ίδιο  τμήμα  ταυτόχρονα,  καθώς  στα  ΕΠΑΛ  τα  εργαστηριακά  μαθήματα 

γίνονται σε συνδιδασκαλία.

 Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των τμημάτων δε θα πρέπει να εμφανίζονται 

κενές ώρες. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αφορά τις τελευταίες 

διδακτικές περιόδους της ημέρας.

Και  πάλι  αναφέρουμε,  πως  οι  περιορισμοί  που  έχουν  τεθεί  στην 

συγκεκριμένη  εφαρμογή  είναι  πραγματικοί.  Οι  περιορισμοί  αναλύονται  στο 

παράρτημα 1.

1.6. Το περιβαλλον της εφαρμογής

Τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω και θα χρησιμοποιηθούν από 

την  eclipse είναι απαραίτητα για την δημιουργία του προγράμματος και θα 

αποθηκευθούν σε μια βάση δεδομένων που θα υλοποιηθεί  με την  Mysql. 

Ακόμη και  τα  αποτελέσματα  της  Eclipse θα  αποθηκευτούν  στην βάση της 

εργασίας.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  λειτουργεί  το  σύστημα  αναπαρίσταται 

γραφικά με το σχήμα 1 εκτενεί  ανάλυση του σχήματος 1 θα αναλυθεί  στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί.

 

(Σχήμα 1)

ΧΡΗΣΤΗΣ BROWSER WEB
Διακομιστής

PHP
Μηχανή

Mysql
Διακομιστής

C

Eclipse

Αρχείο
Περιορισμών



2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Εργαλεία που Χρησιμοποιήθηκαν 

Στο  σημείο  αυτό  γίνεται  παρουσίαση  των  εργαλείων  που 

χρησιμοποιήθηκαν για το σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης της Βάσης. Το 

σύστημα δημιουργία και διαχείρισης της Βάσης στηρίζεται κυρίως σε εργαλεία, 

τα  οποία  είναι  «Freeware».  Τα  εργαλεία  που  χρησιμοποιήθηκαν,  για  να 

υλοποιηθεί  αυτή  η  συγκεκριμένη  εργασία  δημιουργίας  και  διαχείρισης  της 

Βάσης Δεδομένων των δεδομένων της σχολικής μονάδας είναι τα εξής: 

2.1.1 Html 

Η  HTML  είναι μία γλώσσα μορφοποίησης την οποία χρησιμοποιούν οι 

φυλλομετρητές ιστού (Web Browsers) παγκοσμίως και σκοπός της είναι να 

εμφανίζει  τα  περιεχόμενα  σε  κατάλληλη  μορφή.  Με  την  html  μπορούν  οι 

προγραμματιστές να δημιουργούν και να προβάλουν σελίδες στον παγκόσμιο 

Ιστό  περιεχομένου.  Αυτές  αποτελούνται  από  πολλά  διαφορετικά  είδη 

περιεχομένου, χωριστά ή ακόμα και συνδυασμένα μεταξύ τους και τα οποία 

μπορεί  να  είναι:  κείμενο,  εικόνες,  γραφικά,  πίνακες,  animated  gif,  flash 

elements,  λίστες,  κλπ.  Οι  χρήστες  δε  από  τη  μεριά  τους  μπορούν  να 

ανακτήσουν  πληροφορίες  μέσω  υπερ-συνδέσεων  (hyperlinks)  ή  με  το 

πάτημα ενός πλήκτρου. 

2.1.2 Web Browser 

Η  χρήση  του  Φυλλομετρητή  Ιστού  (Web  Browser)  ή  αλλιώς 

προγράμματα  περιήγησης  ιστού  είναι  απαραίτητη,  αφού  αυτός  είναι  το 

πρόγραμμα  που  θα  μπορέσει  να  αποκωδικοποιήσει  τα  περιεχόμενα  του 

συστήματος  διαχείρισης  της  Βάσης  και  να  τα  εμφανίζει  στην  οθόνη  σε 

κατάλληλη μορφή.  Οι  πιο  δημοφιλείς  φυλλομετρητές  ιστού  είναι  ο  Internet 

Explorer, ο Mozilla και ο Firefox. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή οι έλεγχοι για τη 

σωστή λειτουργία της εφαρμογής έγιναν με τον Internet Explorer. 



 2.1.3 PHP 

Η PHP είναι μια γλώσσα script, σχεδιασμένη ειδικά για το WEB. Η PHP 

δημιουργήθηκε από τον Rasmus Lerdorf, ο οποίος έγραψε την αρχική έκδοση 

της  μέσα  σε  ένα  απόγευμα  επειδή  ήθελε  ένα  γρήγορο  εργαλείο  για  να 

παρακολουθεί τους χρήστες που διάβαζαν το online βιογραφικό του σημείωμα 

[php08].  Με  τις  αλλαγές  που  επήλθαν  αργότερα,  η  PHP  έγινε  ένα  πολύ 

δυνατό εργαλείο για περίπλοκες εφαρμογές WEB, όπως επίσης και για μικρού 

ή και μεσαίου μεγέθους δικτυακούς τόπους. Η PhP αρχικά σήμαινε Personal 

Home  Page  (Προσωπική  Αρχική  Σελίδα),  αλλά  άλλαξε  σύμφωνα  με  τη 

σύμβαση  GNU  και  τώρα  σημαίνει  PhP  Hypertext  Preprocessor 

(Προεπεξεργαστής κειμένου PhP). Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι μπορεί 

να μην είναι ακόμα μια δυνατή αντικειμενοστραφής γλώσσα (σαν τη JAVA ή 

την  C++),  αλλά  έχει  ήδη  βελτιωμένη  υποστήριξη  για  αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό,  υποστήριξη  για  έμμεση  κληρονομικότητα,  άμεση 

προσπέλαση μεθόδου και μεταβλητές ανά αντικείμενο. Ακόμα δεν πρόκειται 

για  μια  γλώσσα  που  χαρακτηρίζεται  ως  μια  δύσκολη  γλώσσα,  αντιθέτως 

μπορεί κάποιος να πει ότι πρόκειται για μια γλώσσα απλή και αρκετά εύκολη. 

Οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές της PHP είναι οι Perl, ASP, JSP και Allaire 

Cold  Fusion.  Σε  σύγκριση  όμως  με  τα  παραπάνω προϊόντα,  η  PHP  έχει 

πολλά βασικά πλεονεκτήματα, όπως: 



0•  Ευκολία εκμάθησης και χρήσης.  Η σύνταξη της PHP βασίζεται  σε 

άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως την C και την Perl. 

1•  Υψηλή απόδοση.  Η PHP είναι  πολύ αποτελεσματική.  Με ένα μόνο 

διακομιστή, μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλά εκατομμύρια επισκέπτες 

καθημερινά. 

2•  Διαθεσιμότητα  του  κώδικα  προέλευσης.  Υπάρχει  δυνατότητα 

πρόσβασης στον κώδικα προέλευσης της PHP. Αντίθετα με τα εμπορικά, 

κλειστά  προϊόντα  τα  οποία  δεν  δίνουν  δυνατότητα  να  αλλαχθεί  ή  να 

προστεθεί κάτι στην γλώσσα. 

3•  Διασυνδέσεις  με  πολλά  διαφορετικά  συστήματα  βάσεων 
δεδομένων.  Η  PHP  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνδέεται  με  πολλά 

διαφορετικά συστήματα  Βάσεων  Δεδομένων όπως: MySql, PostgreSQL, 

mSQL,  Oracle,  dbm,  filepro,  Hyperware,  Infomix,  Interbase  κλπ.,  στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε την MySql. 

4•  Ενσωματωμένες  βιβλιοθήκες  για  πολλές  συνηθισμένες  WEB 

διαδικασίες. Επειδή η PHP σχεδιάσθηκε για να χρησιμοποιείται στο Web, 

έχει  πολλές ενσωματωμένες βιβλιοθήκες,  που με λίγες γραμμές κώδικα 

μπορούν  να  εκτελούν  διάφορες  χρήσιμες  λειτουργίες  σχετικά  με  το 

Internet,  όπως είναι  η  δυναμική  δημιουργία  εικόνων gif,  η  σύνδεση με 

άλλες  υπηρεσίες  δικτύων,  η  αποστολή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  η 

δημιουργία PDF αρχείων κλπ. 

5•  Χαμηλό κόστος. Η PHP είναι δωρεάν για τους απλούς χρήστες, ενώ 

για  τους  commercial  users  ίσως  να  χρειαστεί  να  καταβάλλουν  ένα 

συμβολικό ποσό. 

•  Μεταφερσιμότητα.  Η  PHP  είναι  διαθέσιμη  για  πολλά  λειτουργικά 

συστήματα. Η δημιουργία κώδικα για δωρεάν συστήματα τύπου Unix, όπως 

στο Linux, για εμπορικές εκδόσεις του Unix, όπως το Solaris και το IRIX, ή για 



διαφορετικές  εκδόσεις  των  Microsoft  Windows  είναι  δυνατή.  Ο  κώδικας 

δουλεύει  συνήθως χωρίς αλλαγές στα συστήματα που τρέχουν τη γλώσσα 

αυτή. 

2.1.4 MySQL 

Η  MySQL  είναι  ένα  πολύ  γρήγορο  και  δυνατό  σύστημα  διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων.  Μία  βάση δεδομένων επιτρέπει  την  αποθήκευση,  την 

αναζήτηση, την ταξινόμηση και επίσης δίνει την δυνατότητα να ανακαλέσει ο 

προγραμματιστής  τα  δεδομένα  αποτελεσματικά  [mysql08].  Ο  MySQL 

διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα της βάσης δεδομένων, έτσι 

ώστε  να  μπορούν  να  δουλεύουν  πολλοί  χρήστες  ταυτόχρονα  και  παρέχει 

γρήγορη πρόσβαση μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες. Συνεπώς η MySQL 

είναι  ένας  πολυνηματικός  διακομιστής  πολλαπλών  χρηστών.  Χρησιμοποιεί 

την SQL (Structured Query Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για 

βάσεις δεδομένων παγκόσμια. Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της 

MySql είναι οι PostgreSQL, Microsoft SQL Server και η Oracle. Η MySql έχει 

πολλά πλεονεκτήματα, όπως: 

0• Απόδοση. Η MySql είναι χωρίς αμφιβολία πολύ γρήγορη, σύμφωνα με 

δοκιμές  που δείχνουν ότι  η  MySql  είναι  αρκετά πιο γρήγορη από τους 

ανταγωνιστές της. 

1•  Χαμηλό κόστος.  Η MySql είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού 

κώδικα, ή με χαμηλό κόστος, αν χρειάζεται εμπορική άδεια. 

2•  Ευκολία Χρήσης.  Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν 

Sql,  η  οποία  είναι  απλή,  αλλά  η  MySql  είναι  ακόμα  πιο  απλή  και 

ευκολόχρηστη. 

3•  Μεταφερσιμότητα.  Η  MySql  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  πολλά 

διαφορετικά συστήματα Unix, όπως επίσης και σε όλες τις εκδόσεις των 

Microsoft Windows. 



4•  Κώδικας Προέλευσης.  Όπως και με την PHP, στη MySql υπάρχει η 

δυνατότητα τροποποίησης του πηγαίου κώδικα. 

2.1.5 Apache Web Server 

Ο εξυπηρετητής ή server που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Apache Server ο 

οποίος και αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των αιτήσεων. Ο Apache Server 

είναι ένας δυνατός και ευέλικτος Web Server, συμβατός με τα πιο πρόσφατα 

πρωτόκολλα  [apach08].  Είναι  τρομερά  εύκολος  στην  διαχείριση  του  και 

επεκτάσιμος από τρίτους,  με τη χρήση του «Apache module API».  Ακόμα 

ακολουθεί το πρότυπο ανοιχτού κώδικα, διανέμεται με τον πηγαίο κώδικα και 

άδεια χρήσης χωρίς περιορισμούς. Τέλος είναι συμβατός με τα λειτουργικά 

συστήματα: Windows NT/9x, Netware 5.x, OS/2 και τις περισσότερες εκδόσεις 

του Unix. 

 2.1.5 phpMyAdmin 

Το phpMyAdmin είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίο 

ο  χρήστης  –  προγραμματιστής  έχει  τη  δυνατότητα  να  το  ανακατανέμει  ή 

ακόμη  και  να  το  τροποποιήσει  ανάλογα  με  τις  δικές  του  ανάγκες, 

ακολουθώντας βέβαια τους όρους της γενικής άδειας GNU (General Public 

License) όπως αυτοί  δημοσιεύονται  από τον κατασκευαστή του λογισμικού 

αυτού. Το λογισμικό αυτό προορίζεται για να διενεργεί μέσα στον παγκόσμιο 

ιστό (WWW), τη δημιουργία ή τη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε MySQL. 

Ποιο συγκεκριμένα, μπορεί: 

• Να δημιουργεί και να διαγράφει Βάσεις Δεδομένων (DataBases). 

• Να δημιουργεί,  να  αντιγράφει,  να  αλλάζει  και  να  διαγράφει  Πίνακες 

(Tables) σε μια ήδη υπάρχουσα Βάση. 

• Να κάνει την απαραίτητη συντήρηση των Πινάκων της Βάσης. 

• Να ελέγχει την ακεραιότητα των αναφορών των Πινάκων της Βάσης. 



• Να διαγράφει, να επεξεργάζεται και να προσθέτει Πεδία (Fields) στους 

ήδη υπάρχοντες πίνακες της Βάσης. 

• Να  εκτελεί  οποιαδήποτε  SQL  -  αναφορά,  ακόμη  και  μια  στοίβα 

Ερωτημάτων (Queries)  προς τη Βάση τα οποία θα απαντηθούν σε 

μορφή αναφοράς. 

• Να δημιουργεί Αυτόματα, πολύπλοκα ερωτήματα χρησιμοποιώντας το 

QBE (Query-by-example), που είναι σε στυλ συμπλήρωσης φορμών. 

• Να κάνει εύρεση δεδομένων, γενικά στη Βάση ή ειδικότερα σε κάποια 

υποδιαίρεσή της (Πίνακα ή Πεδίο). 

• Να συνδέει τους απαιτούμενους πίνακες μεταξύ τους. 

• Να διαχειρίζεται τα Κλειδιά (keys) των διάφορων Πεδίων των Πινάκων 

της Βάσης. 

• Να φορτώνει ολόκληρα αρχεία κειμένου στους Πίνακες της Βάσης. 

• Να  δημιουργεί  και  να  διαβάζει  αναφορά  οποιασδήποτε  τυχών 

απόρριψης των Πινάκων της Βάσης. 

• Να εισάγει και να εξάγει κατάλληλα τροποποιημένα Δεδομένα (Data) 

που αφορούν τη Βάση, σε μορφές CSV, XML και Latex. 

• Να διαχειρίζεται από μία Βάση, έως και έναν ολόκληρο Εξυπηρετητή 

Βάσεων Δεδομένων (Database Server) όπου και φυσικά ο χρήστης θα 

πρέπει να είναι και Υπερ – χρήστης (Super – User). 

• Να διαχειρίζεται πολλαπλούς Servers. 

• Να διαχειρίζεται τους χρήστες της MySQL και τα προνόμια τους . 



• Να δημιουργεί γραφικά το σχεδιασμό της Βάσης σε μορφή PDF. 

• Να  μετατρέπει  σε  οποιονδήποτε  τύπο  (Format)  τα  δεδομένα 

χρησιμοποιώντας μια  ομάδα προκαθορισμένων συναρτήσεων,  όπως 

το να τα δεδομένα τύπου BLOB σαν εικόνα ή σαν υπερ-σύνδεση. 

• Να επικοινωνεί σε 47 διαφορετικές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελληνικής. 

Για τη σωστή λειτουργία της συγκεκριμένης έκδοσης του phpMyAdmin 
version  1.8.0.1  την  οποία  χρησιμοποιούμε  για  την  αποπεράτωση  της 

παρούσας εργασίας υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος οι 

οποίες είναι: 

  PHP 4.1.0 ή μεταγενέστερη 

  MySQL 3.23.32 ή μεταγενέστερη 

  Ένας φυλλομετρητής (web-browser) 

  Και φυσικά ένας Server όπως ο (Apache Web Server) 

 2.1.6 EasyPHP 

Το EasyPHP είναι μια εφαρμογή ελεύθερης χρήσης (Freeware), η οποία 

με αυτόματο τρόπο εγκαθιστά την PHP, τον Apache Web Server, την MySQL 

και  το  phpMyAdmin  ρυθμίζοντάς  τα  να  δουλεύουν  αρμονικά  μεταξύ  τους. 

Μετά  την  αρχική  εγκατάσταση,  ξεκινώντας  την  εφαρμογή  EasyPHP,  αυτή 

ξεκινάει τον Apache Server και την MySQL τα οποία και σε συνδυασμό με το 

phpMyAdmin  δημιουργούν  μια  λειτουργική  ιστοσελίδα  δημιουργίας  και 

διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

2.1.7 Επίλυση με ECLiPSe

Η  ECLiPSe είναι  ένα  σύστημα  λογικού  προγραμματισμού  που 

αναπτύχθηκε αρχικά από το  ECRC (European Computer-Industry Research 

Centre)  και  τώρα  υποστηρίζεται  από  το  IC-Park,  και  συνδυάζει  το  λογικό 

προγραμματισμό με την ικανότητα να χειρίζεται περιορισμούς. 



Η μεθοδολογία επίλυσης ενός προβλήματος ικανοποίησης περιορισμών στην 

ECLiPSe συνίσταται σε:

• Ορισμό των μεταβλητών που χρειάζονται για το πρόβλημα, καθώς και των 

πεδίων τους.

• Διατύπωση των περιορισμών που μοντελοποιούν το πρόβλημα.

• Μη-ντετερμινιστική γέννηση τιμών για τις μεταβλητές για την  εύρεση μίας, 

όλων ή της βέλτιστης λύσης.

Οι  περιοχές  εφαρμογής  του  προγραμματισμού  με  περιορισμούς είναι 

πάρα  πολλές,  κυρίως  σε  προβλήματα  συνδυαστικής  αναζήτησης 

(combinational search) τα οποία έχουν αντιμετωπισθεί στο παρελθόν με μεθόδους 

επιχειρησιακής έρευνας(operations research), όπως:

• Κατασκευή ωρολογίων προγραμμάτων.

• Προγραμματισμός προσωπικού.

• Σχεδίαση παραγωγής.

• Διανομή αγαθών.



3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1 Σκοπός της βάσης δεδομένων:

Ο σκοπός της βάσης μας είναι να αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τους 

καθηγητές, τα μαθήματα, τις αίθουσες, τα τμήματα και τους περιορισμούς που 

υπάρχουν στην διδασκαλία των μαθημάτων ενός σχολείου. Αυτά τα δεδομένα 

θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  δημιουργία  ενός  ωρολόγιου  σχολικού 

προγράμματος  με  την  βοήθεια  του  υπολογιστή.  Επίσης,  η  εισαγωγή  των 

στοιχείων στη βάση θα είναι εύχρηστη με τη χρήση των κατάλληλων σελίδων.

3.2 Δομή της βάσης δεδομένων:

Η  βάση  δεδομένων  περιέχει  15  πίνακες  με  βάση  τους  οποίους 

καταχωρούμε  τα  στοιχεία  μας.  Υπάρχουν  πίνακες  που  είναι  βασικοί,  οι 

πινάκες αυτοί είναι ο class, days, lessons, periods, teachers και tmima. Αυτό 

που  πρέπει  να  σημειωθεί  είναι  ότι  κάθε  πίνακας  έχει  ένα  κωδικό  για  να 

μπορούν να ξεχωρίζουν οι εγγραφές των πινάκων. Αναλυτικότερα οι πίνακες 

που  υπάρχουν  στην  βάση  και  δημιουργούν  το  μοντέλο  οντοτήτων 

συσχετίσεων  είναι οι παρακάτω:

Classroom:  Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται στοιχεία σχετικά με την 

τάξη του σχολείου. Γνωρίσματα ή πεδία (fields) του πίνακα (table) αυτού είναι: 

code_c:  Κωδικός  της  τάξης,  το  πεδίο  αυτό  είναι  ακέραιος  έως  15 

χαρακτήρων και  αυξάνεται  αυτόματα από τη  βάση (auto  increment) 

όταν γίνεται εισαγωγή μιας καινούργιας αίθουσας. 

Description: Περιγραφή της τάξης.



Class  _  per  :  Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται στοιχεία σχετικά με τους 

περιορισμούς  που  υπάρχουν  για  την  τάξη  του  σχολείου.  Γνωρίσματα  του 

πίνακα αυτού είναι:

Code_clroom: Κωδικός της αίθουσας που υπάρχει ο περιορισμός 

Day: Η ημέρα που υπάρχει ο περιορισμός.

Period: Περίοδος  που  υπάρχει  ο  περιορισμός.  Σαν  περίοδος 

ορίζονται οι σχολικές ώρες που υπάρχει ο περιορισμός.

Timi: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται μια τιμή που καθορίζει το βάρος 

του περιορισμού. Οι πιθανές τιμές είναι από 1 μέχρι 4 και όσο πιο μεγάλη 

τιμή έχει αυτό πεδίο τόσο πιο σημαντικός είναι ο περιορισμός.

Days:  Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι ημέρες της εβδομάδας. Τα 

γνωρίσματα του πίνακα αυτού είναι:

Code: Κωδικός ημέρας.

Description: Περιγραφή της ημέρας.

Lessons: Στον  πίνακα  αυτό  αποθηκεύονται  στοιχεία  σχετικά  με  τα 

μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο. Τα γνωρίσματα του πίνακα αυτού 

είναι:

Code_l: Κωδικός μαθήματος, το πεδίο αυτό είναι ακέραιος έως 15 

χαρακτήρων και αυξάνεται αυτόματα από τη βάση (auto increment) όταν 

γίνεται εισαγωγή ενός καινούργιου μαθήματος.

Name: Όνομα μαθήματος

Synolikes_hours: Συνολικές ώρες διδασκαλίας του μαθήματος.

Description: Περιγραφή που σχετίζεται με το μάθημα.

Periods:  Στον  πίνακα  αυτό  αποθηκεύονται  στοιχεία  σχετικά  με  τις 

χρονικές περιόδους που υπάρχουν στο σχολείο στην διάρκεια μιας ημέρας. 

Τα γνωρίσματα του πίνακα αυτού είναι:



Code_p: Κωδικός χρονικής περιόδου.

Times_period: Χρονική διάρκεια που έχει κάθε περίοδος. 

Tbl  _  user  :   Στον πίνακα αυτό  αποθηκεύονται  στοιχεία  σχετικά  με  τους 

χρήστες που μπορούν να διαχειριστούν την βάση. Τα γνωρίσματα του πίνακα 

αυτού είναι:

User_id: Κωδικός Χρήστη.

User_name: Όνομα Χρήστη.

User_password: Κωδικός πρόσβασης για την εφαρμογή που έχει ο 

χρήστης.

User_regdate: Ημερομηνία που έγινε καταχώρηση του χρήστη στην 

βάση.

User_last_login: Η τελευταία φορά που ο χρήστης έκανε login.

Teachers  :   Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται  στοιχεία σχετικά με τους 

καθηγητές  που διδάσκουν στο σχολείο.  Τα γνωρίσματα  του  πίνακα αυτού 

είναι:

Code_t: Κωδικός Καθηγητή το πεδίο αυτό είναι ακέραιος έως 15 

χαρακτήρων και αυξάνεται αυτόματα από τη βάση (auto increment) όταν 

γίνεται εισαγωγή ενός καινούργιου καθηγητή.

First_name: Όνομα καθηγητή.

Last_name: Επίθετο καθηγητή.

Hours_t: Ώρες που διδάσκει ο καθηγητής.

Pe: Ειδικότητα που είναι ο καθηγητής.

Tmima: Στον  πίνακα  αυτό  αποθηκεύονται  στοιχεία  σχετικά  με  τα 

τμήματα που υπάρχουν στο σχολείο. Τα γνωρίσματα του πίνακα αυτού είναι:

Code_d: Κωδικός τμήματος, το πεδίο αυτό είναι ακέραιος έως 15 

χαρακτήρων και αυξάνεται αυτόματα από τη βάση (auto increment) όταν 

γίνεται εισαγωγή ενός καινούργιου καθηγητή.

Sector: Τομέας που ανήκει το τμήμα.

Cycle: Κύκλος που ανήκει το τμήμα.



Name: Όνομα τμήματος.

Les  _  tmi  _  cl  : Ο  πίνακας  αυτός  υλοποιεί  την  τριαδική  σχέση  μεταξύ 

Μαθήματος, Τμήματος και Τάξης. Τα γνωρίσματα του πίνακα αυτού είναι:

Codel: Κωδικός μαθήματος.

Codetm: Κωδικός τμήματος.

Coderoom: Κωδικός αίθουσας.

teach  _  per  :   Στον  πίνακα  αυτό  αποθηκεύονται  οι  περιορισμοί  των 

καθηγητών  στην  διδασκαλία  των  μαθημάτων.  Τα  γνωρίσματα  του  πίνακα 

αυτού είναι:

code_teach: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύονται οι κωδικοί των καθηγητών 

που έχουν περιορισμούς στην διδασκαλία των μαθημάτων.

Day: Η ημέρα που υπάρχει ο περιορισμός.

Period: Περίοδος που υπάρχει ο περιορισμός. Σαν περίοδος ορίζονται 

οι σχολικές ώρες που υπάρχει ο περιορισμός.

Timi: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται μια τιμή που καθορίζει το βάρος 

του περιορισμού. Οι πιθανές τιμές είναι από 1 μέχρι 4 και όσο πιο 

μεγάλη τιμή έχει αυτό πεδίο τόσο πιο σημαντικός είναι ο περιορισμός.

teach  _  did  :  Αυτός  ο  πίνακας  χρησιμοποιείται  για  την  υλοποίηση  της 

τριαδικής σχέσης διδασκαλία μαθήματος του μαθήματος από τον καθηγητή 

και του τμήματος, που γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος. Τα γνωρίσματα 

του πίνακα αυτού είναι:

code_teach: Ο κωδικός του καθηγητή.

code_tmima: Ο κωδικός του τμήματος.

code_l: Ο κωδικός του μαθήματος.

program  _  teachers  : Στο πίνακα αυτό αποθηκεύεται το πρόγραμμα κάθε 

καθηγητή όπως αυτό προκύπτει από την  eclipse. Ο πίνακας αυτός υπάρχει 

για  να  μπορεί  να  γίνεται  αναπαράσταση  του  προγράμματος  του  κάθε 

καθηγητή από την php. Τα γνωρίσματα του πίνακα αυτού είναι:



code: Κωδικός του προγράμματος του καθηγητή, το πεδίο αυτό είναι 

ακέραιος έως 15 χαρακτήρων και αυξάνεται αυτόματα από τη βάση (auto 

increment) όταν γίνεται εισαγωγή μιας καινούργιας αίθουσας.

teach_name: Το όνομα του καθηγητή.

Και 35 πεδία της μορφής 

Math_<d>_<p>
Όπου d: 1..5 είναι η ημέρα της εβδομάδας από 1 μέχρι 5.

Όπου p: 1..7 είναι η διδακτική περίοδος της ημέρας από 1 μέχρι 7.

program  _  tmima  : Στο πίνακα αυτό αποθηκεύεται  το  πρόγραμμα κάθε 

τμήματος όπως αυτό προκύπτει από την  eclipse. Ο πίνακας αυτός υπάρχει 

για  να  μπορεί  να  γίνεται  αναπαράσταση  του  προγράμματος  του  κάθε 

τμήματος από την php. Τα γνωρίσματα του πίνακα αυτού είναι:

code: Κωδικός του προγράμματος του καθηγητή, το πεδίο αυτό είναι 

ακέραιος έως 15 χαρακτήρων και αυξάνεται αυτόματα από τη βάση (auto 

increment) όταν γίνεται εισαγωγή μιας καινούργιας αίθουσας.

teach_name: Το όνομα του καθηγητή

Math_<d>_<p>
Όπου d: 1..5 είναι η ημέρα της εβδομάδας από 1 μέχρι 5.

Όπου p: 1..7 είναι η διδακτική περίοδος της ημέρας από 1 μέχρι 7.

3.3 Σύνδεση ECLIPSE και PHP

 Στο σημείο αυτό, θα εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει 

να συνδεθεί το πρόγραμμα Eclipse με την PHP. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι 

η δημιουργία του προγράμματος θα γίνεται σε έναν υπολογιστή που θα είναι 

και ο  Server,  επομένως ο η  PHP και ο  Apache καθώς και η  Eclipse είναι 

εγκατεστημένη στον ίδιο  υπολογιστή  κάτι  που διευκολύνει  την  επικοινωνία 

των προγραμμάτων. 

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ της  Eclipse 

και  της  PHP παρεμβάλεται  η  C με  ένα εκτελέσιμο αρχείο.  Ο κώδικας του 

αρχείου αυτού είναι:



#define BUFFERSIZE 10240

#include <stdio.h>
#include <eclipse.h>

void main(){

 ec_init();
 char buf[BUFFERSIZE];
 int    n;
 int   fd;  // file (stream) descriptor
 
 ec_post_goal(ec_term(ec_did("compile",1),ec_string("askchris")));
 
 //-----------------------------------------------------
 ec_post_goal(ec_term(ec_did("get_courses_names",1),ec_newvar() ));
 ec_resume();
 fd = ec_stream_nr("my_out_queue");       // needed only once after the first resume();
 n = ec_queue_read((int) fd, buf, BUFFERSIZE);
 buf[n] = 0;
 printf("\nCourses: %s\n", buf);

 //---------------------------------------------------------
 ec_post_goal(ec_term(ec_did("get_teacher_names",1),ec_newvar() ));
 ec_resume();
 n = ec_queue_read((int) fd, buf, BUFFERSIZE);
 buf[n] = 0;
 printf("\nTeachers: %s\n", buf);

//---------------------------------------------------------
 ec_post_goal(ec_term(ec_did("solve",1),ec_newvar() ));
 ec_resume();
 n = ec_queue_read((int) fd, buf, BUFFERSIZE);
 buf[n] = 0;
 printf("Teachers & Courses: %s\n", buf);
 ec_cleanup();
}

Αρχικά θα πρέπει να γίνει κλήση του eclipse.h με την εντολή 

#include <eclipse.h> 

και  έπειτα  γίνεται  η αρχικοποίηση του υποσυστήματος  Eclipse με  την 

ακόλουθη εντολή:

ec_init

ύστερα με την βοήθεια της εντολής 

ec_post_goal(ec_term(ec_did("compile",1),ec_string("askchris")));

γίνεται  μετάφραση  του  αρχείου  askchris.ecl το  οποίο  είναι  και 

απαραίτητο για την εκτέλεση των κατηγορημάτων της Eclipse . 



Ο τρόπος με  το οποίο  γίνεται  μεταφορά των δεδομένων απο το  ένα 

πρόγραμμα  στο  άλλο  είναι  ο  εξής  η  Eclipse παράγει  stream που 

αποθηκεύονται σε ένα  Buffer και αυτό το  Buffer στέλνεται απο την  c στην 

οθόνη. Οι εντολές που υλοποιούν την παραπάνω διαδικασία είναι:

//Κλήση του κατηγορήματος που θέλουμε να υλοποιήσουμε απο την c.
ec_post_goal(ec_term(ec_did("get_courses_names",1),ec_newvar() ));
ec_resume();
Αποθήκευση των δεδομένων που παράγει η Eclipse σε μια μεταβλητή 
//της c.
fd = ec_stream_nr("my_out_queue");       
resume();
// Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε ένα Buffer.
 n = ec_queue_read((int) fd, buf, BUFFERSIZE);
 buf[n] = 0;
//Εμφανίζει το buffer των δεδομένων στην οθόνη. 
  printf("\nCourses: %s\n", buf);

Η χρήση της C γίνεται γιατί η Php δεν μπορεί απευθείας να καλέσει την 

Eclipse, μπορεί όμως να εκτελέσει ένα αρχείο της C αυτό στην συγκεκριμένη 

εργασία γίνεται με την εντολή:

$programma = exec('comok');

με την παραπάνω εντολής τα δεδομένα που ήταν να εμφανιστούν στην 

οθόνη αποθηκεύονται στην μεταβλητή  $programma, στην οποία και γίνεται 

επεξεργασία για την αποθηκεύσει των δεδομένων στην βάση. 

 



4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1 Εισαγωγή

Στο  σημείο  αυτό  θα  γίνει  παρουσίαση  της  εφαρμογής  όπως  αυτή 

υλοποιήθηκε στην εργασία αυτή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί αυτή η εργασία 

χρησιμοποιεί την  Php για την δημιουργία των φορμών και την παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων.

Πριν  προχωρήσουμε στην εκτενή ανάλυση της εφαρμογής  πρέπει  να 

τονισθεί, ότι την εφαρμογή, δημιουργίας του προγράμματος θα την χειρίζεται 

ένας διαχειριστής και θα έχει πλήρη δικαιώματα πάνω σε όλα τα δεδομένα της 

βάσης  και  καθηγητές  που  θα  μπορούν  να  επηρεάζουν  στοιχειά  που  είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με αυτούς και θα μπορούν να βλέπουν το πρόγραμμα 

τους καθώς και  το πρόγραμμα όλων των τμημάτων του σχολείου.  Όλοι  οι 

χρήστες του προγράμματος για να μπορέσουν να εισέλθουν στο σύστημα θα 

πρέπει να έχουν έναν κωδικό τον οποίο θα αποκτήσουν από τον διαχειριστή 

του συστήματος.

4.2 Περιγραφή του συστήματος αρχείων της εφαρμογής

 Αρχικά θα γίνει περιγραφή του συστήματος των αρχείων της εργασίας 

και  του  τρόπου  με  τον  οποίο  αυτά  είναι  οργανωμένα.  Όπως  ήδη  έχει 

αναφερθεί  η  εργασίας  χωρίζεται  σε  δύο  μέρη  το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  το 

σύστημα αρχείων της εργασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί την εφαρμογή αυτή θα 

την χρησιμοποιούν οι καθηγητές του σχολείου και ένας διαχειριστής. 

Οι  καθηγητές  του  σχολείου  θα  έχουν  μειωμένα  δικαιώματα  στην 

εφαρμογή και θα μπορούν να δουν το εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα και το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των τμημάτων.  Αντίθετα ο διαχειριστής του 

συστήματος  έχει  πλήρης  δικαιώματα  και  μπορεί  να  επηρεάζει  όλα  τα 

δεδομένα της βάσης και πρόσβαση σε όλες της πληροφορίες που παράγονται 

από το πρόγραμμα.

Την  ίδια  φιλοσοφία  ακολουθεί  και  το  σύστημα  αρχείων  της  εργασίας 

δηλαδή χωρίζεται σε δύο μέρη.



4.3 Σύστημα αρχείων του Διαχειριστή

Το  σύστημα  αρχείων  του  διαχειριστή  αποτελείται  από  τα  παρακάτω 

αρχεία:

Ο φάκελος  ./library περιέχει τα παρακάτω αρχεία:

• Config.php: Αυτό είναι το κυρίως αρχείο μέσα στο οποίο γίνεται 

όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να μπορέσει να γίνει εκκίνηση 

του session της εφαρμογής, να μπορέσουμε να συνδεθούμε 

στην βάση της εφαρμογής tee_data και να ορισθεί η διαδρομή 

που υπάρχει το αρχείο στον Server.

• Common.php: Σ’ αυτό το αρχείο αποθηκεύονται συναρτήσεις 

που είναι κοινές για όλη την εφαρμογή, δηλαδή είναι απαραίτητα 

για τις σελίδες του διαχειριστή και του χρήστη.

• Database.php: εδώ περιέχονται συναρτήσεις που είναι 

απαραίτητες για την διαχείριση της βάσης.

Ο φάκελος ./Admin περιέχει τους φακέλους και τα αρχεία:

• Class: Στο φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την διαχείριση των τάξεων του σχολείου.

Οργάνωση των αρχείων 
του Διαχειριστή.



• Class_per: Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την διαχείριση των περιορισμών των τάξεων.

• Include: Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την δημιουργία όλων των σελίδων που 

χρησιμοποιεί ο διαχειριστής.

• Lesson: Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την διαχείριση των μαθημάτων του σχολείου 

μέσα από την εφαρμογή.

• Lesson_class: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία 

που είναι απαραίτητα για την διαχείριση και την συσχέτιση των 

μαθημάτων που διδάσκονται σε μια τάξη.

• Lesson_per: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία που 

είναι απαραίτητα για την διαχείριση των περιορισμών που 

υπάρχουν, στην διδασκαλία των μαθημάτων. 

• Library: Στον φάκελο αυτό υπάρχουν αρχεία που είναι κοινά και 

απαραίτητα για την λειτουργία όλων των αρχείων του 

διαχειριστή.

• Periods: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την διαχείριση των περιόδων διδασκαλίας του 

σχολείου.

• Program: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία που 

είναι απαραίτητα για την δημιουργία και την παρουσίαση του 

εβδομαδιαίου προγράμματος του σχολείου.
• Teach_lesson: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία 

που είναι απαραίτητα για την διαχείριση των μαθημάτων που 

διδάσκει ο κάθε καθηγητής του σχολείου. 

• Teacher: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την διαχείριση των καθηγητών του σχολείου.

• Teacher_per: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα απαραίτητα 

αρχεία για την διαχείριση των περιορισμών που έχουν οι 

καθηγητές στην διδασκαλία των μαθημάτων.

• Tmima: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία για την 

διαχείριση των τμημάτων του σχολείου.



• User: Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία για την 

διαχείριση των όλων των χρηστών της εφαρμογής, 

(Διαχειριστές / Καθηγητές και Καθηγήτριες).

• Index.php: Είναι το κυρίως αρχείο που εκτελείται όταν γίνεται 

είσοδος του χρήστη στις σελίδες του διαχειριστή.

• Login.php: Είναι το αρχείο που περιέχει την φόρμα που 

συμπληρώνει ο κάθε διαχειριστής για να μπορέσει να εισέλθει 

στην εφαρμογή.

• Main.php: Είναι το αρχείο που περιέχει την αρχική σελίδα που 

βλέπει ο κάθε διαχειριστής κατά την είσοδο του στην εφαρμογή.

4.4 Σύστημα αρχείων του απλού χρήστη (Καθηγητή/τριας)

Το σύστημα αρχείων του χρήστη αποτελείται απο τα παρακάτω αρχεία 

όπως αυτά παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί:

Ο φάκελος ./user έχει τους φακέλους και τα αρχεία:

• Include: Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την δημιουργία όλων των σελίδων που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες της εφαρμογής.

• Library: Στον φάκελο αυτό υπάρχουν αρχεία που είναι κοινά και 

απαραίτητα για την λειτουργία όλων των αρχείων των απλών 

χρηστών.

• Program: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα αρχεία που 

είναι απαραίτητα για την δημιουργία και την παρουσίαση του 

εβδομαδιαίου προγράμματος του σχολείου.
• Teacher_per: Στον φάκελο αυτό περιέχονται όλα τα απαραίτητα 

αρχεία για την διαχείριση των περιορισμών που έχουν οι 

καθηγητές στην διδασκαλία των μαθημάτων.



4.5 Περιγραφή της μορφής των αρχείων PHP της εφαρμογής

Σε κάθε φάκελο που υπάρχει στην εφαρμογή συνήθως υπάρχουν πέντε 

αρχεία:

• Add.php

• Index.php

• List.php

• Modify.php

• Process<όνομα σχετικό με τα δεδομένα που διαχειρίζεται 
το αρχείο>.php

Ακόμη  για  να  υπάρχει  ομοιομορφία  στην  δομή  των  σελίδων  της 

εφαρμογής η κάθε σελίδα χωρίζεται σε διάφορα μέρη και για κάθε ένα μέρος 

αντιστοιχεί  σε  ένα  αρχείο  php.  Με  την  υλοποίηση  αυτή  εκτός  της 

ομοιομορφίας  μπορούμε  να  τροποποιήσουμε  ένα  μέρος  της  σελίδας 

αλλάζοντας μόνο το αρχείο που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη περιοχή.  Το 

αρχείο αυτό είναι  το  template.php και  βρίσκεται  στον φάκελο  include [Be 

PHP5]. Ο κώδικας που έχει το αρχείο αυτό είναι ο εξής:

<?php
if (!defined('WEB_ROOT'))
 {

exit;
}
$self = WEB_ROOT . 'admin/index.php';
$pos2 = strpos (ALL_ROOT, 'admin');
$asko = substr(ALL_ROOT, 0, $pos2); 
$code = $_SESSION['sdmin_user_id'];

<html>
<head>
<title><?php echo $pageTitle; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<link href="<?php echo $asko;?>admin/include/admin.css" rel="stylesheet" 

type="text/css">
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="<?php echo 

$asko;?>library/common.js"></script>
<?php
$n = count($script);
for ($i = 0; $i < $n; $i++) 
{

if ($script[$i] != '')
 {
echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="' . $asko. 'admin/library/' 

. $script[$i]. '"></script>';
}

}
?>
<style type="text/css">



<!--
.style1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
-->
</style>
</head>
<body >
  
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" 

class="graybox">
 <tr>
 <td colspan="2"  bgcolor="#FFFFFF"><img src="<?php echo 

$asko;?>admin/include/banner-top.gif" width="750" height="75"></td>
 </tr>
 <tr>
    <td class="contentArea">&nbsp;</td>
  <td class="contentArea"><div align="right"><?php

$sql = "SELECT user_name 
        FROM tbl_user 

WHERE user_id = $code";
$result = dbQuery($sql);

if (dbNumRows($result) == 1) 
{

$row = dbFetchAssoc($result);
extract($row);
echo "<strong>Έχετε εισέλθει ως Χρήστης: 

".$user_name."</strong>";
}

?>
  </div>

    </td>
 </tr>
 <tr>
    <td  width="150" valign="top" class="navArea">
<span class="style1"><a href="<?php echo $asko; ?>admin/" class="leftnav">Αρχική 

Σελίδα</a> 
 <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher/" class="leftnav">Καθηγητές</a>
 <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson/" class="leftnav">Μαθήματα</a>
 <a href="<?php echo $asko; ?>admin/tmima/" class="leftnav">Τμήμα</a>
 <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class/" class="leftnav">Τάξη</a>
 <a href="<?php echo $asko; ?>admin/periods/" class="leftnav">Χρονικές 

Περίοδοι</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/user/" class="leftnav">Χρήστες </a> 
 <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher_per/" class="leftnav">Περιορισμοί 

Καθηγητών </a> 
<a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_per" class="leftnav">Περιορισμοί 

Μαθήματων </a> 
<a href="<?php echo $asko; ?>admin/class_per/" class="leftnav">Περιορισμοί 

Αιθουσών </a> 
<a href="<?php echo $asko; ?>admin/teach_lesson/" class="leftnav">Διδασκαλία 

Μαθημάτων </a> 
<a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_class/" class="leftnav">Μαθήματα ανα 

Τάξη</a>      </span>
<a href="<?php echo $asko; ?>admin/program/" class="leftnav">Δημιουργία-

Παρουσίαση Προγράμματος</a>      </span>
<a href="<?php echo $asko; ?>admin/index.php?logout" class="leftnav">Έξοδος</a> 

</span>
 <p>&nbsp;</p>

      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>



      <p>&nbsp;</p></td>
    <td   width="600" valign="top" class="contentArea">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">
        <tr>
          <td align="left" valign="top"  >
<?php
require_once $content;  
?>
   </td>
       </tr>
      </table>   </td>
  </tr>
</table>
<p align="center">Copyright &copy; 2007 - <?php echo date('Y'); ?> </p>
</body>
</html>



5 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1 Περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής από την πλευρά του 

διαχειριστή

5.1.1 Είσοδος Διαχειριστή

Κατά την είσοδο του διαχειριστή στην εφαρμογή η πρώτη σελίδα που 

εμφανίζεται  είναι,  η  σελίδα  εισόδου  στην  οποία  πρέπει  ο  διαχειριστής  να 

εισάγει τα σωστά στοιχεία του για να μπορέσει να μπει στο σύστημα.



Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτή την φόρμα αναζητούνται στην 

βάση και συγκεκριμένα στον πίνακα tbl_user.Αν τα στοιχεία που έχει εισάγει 

ο  χρήστης  δεν  βρεθούν  στον  πίνακα  τότε,  του  ξαναζητούνται  μέχρι  να 

εισέχουν τα σωστά. Διαφορετικά δημιουργείται ένα session και εμφανίζεται η 

κυρίως σελίδα του διαχειριστή.

Η συνάρτηση που κάνει τον έλεγχο των στοιχείων του διαχειριστή είναι η 

[Php 5 3] do_login() 
function doLogin()
{

// if we found an error save the error message in this variable
$errorMessage = '';
$userName = $_POST['txtUserName'];
$password = $_POST['txtPassword'];

// first, make sure the username & password are not empty
if ($userName == '') {

$errorMessage = 'You must enter your username';
} else if ($password == '') {

$errorMessage = 'You must enter the password';
} else {

// check the database and see if the username and password combo do 
match

$sql = "SELECT user_id
        FROM tbl_user 

WHERE user_name = '$userName' AND user_password =      
                          PASSWORD('$password')";

$result = dbQuery($sql);

if (dbNumRows($result) == 1) {
$row = dbFetchAssoc($result);
$_SESSION['admin_user_id'] = $row['user_id'];

// log the time when the user last login
$sql = "UPDATE tbl_user 
        SET user_last_login = NOW() 

WHERE user_id = '{$row['user_id']}'";
dbQuery($sql);

// now that the user is verified we move on to the next page
            // if the user had been in the admin pages before we move to

// the last page visited
if (isset($_SESSION['login_return_url'])) {

header('Location: ' . $_SESSION['login_return_url']);
exit;

} else {
header('Location: index.php');
exit;

}
} else {

$errorMessage = 'Wrong username or password';
}

}
return $errorMessage;

}



Αν  η  διαδικασία  εισόδου  είναι  επιτυχής  τότε  ορίζεται  η  μεταβλητή 

$_SESSION['admin_user_id'] και κάθε σελίδα του διαχειριστή θα ελέγχει για 

αυτή την μεταβλητή χρησιμοποιώντας την συνάρτηση  checkUser().  Αν δεν 

υπάρχει  το  $session τότε  η  συνάρτηση  checkUser() ανακατευθύνει  τον 

χρήστη στην σελίδα εισόδου. 

function checkUser()
{

// if the session id is not set, redirect to login page

if (!isset($_SESSION['admin_user_id'])) {
header('Location: login.php');
exit;

}
// the user want to logout
if (isset($_GET['logout'])) {

doLogout();
}

}

Ακόμη η συνάρτηση  checkUser() ελέγχει αν ο χρήστης θέλει να κάνει 

Logout και τον βγάζει απο την εφαρμογή.

5.1.2 Κυρίως Ιστοσελίδα του Διαχειριστη

Ύστερα από την επιτυχή είσοδο του διαχειριστή η πρώτη σελίδα που 

εμφανίζεται είναι η παρακάτω:



Αριστερά στην σελίδα αυτή υπάρχει ένα μενού με όλες τις διαθέσιμες επιλογές 

και εμφανίζεται σε όλες τις  σελίδες του διαχειριστή, ενώ δεξιά υπάρχει μια 

σταθερή περιοχή στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που μπορεί να δει 

και να επηρεάσει ο διαχειριστής. Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι ότι σε όλες 

τις σελίδες στο επάνω μέρος τους εμφανίζετε το όνομα του χρήστη που έχει 

μπει στο σύστημα.

5.1.3 Σελίδα παρουσίασης των Καθηγητών

Όλοι οι καθηγητές που υπάρχουν στην σχολική μονάδα παρουσιάζονται 

σε αυτήν την σελίδα, στην οποία και έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές. 



 Όπως  μπορούμε  να  δούμε  για  κάθε  καθηγητή  παρουσιάζονται  το 

επίθετό, το όνομα, οι ώρες εργασίας και  η ειδικότητά του. Σε κάθε σελίδα 

παρουσιάζονται  οι  καθηγητές  ανά  13.  Για  κάθε  καθηγητή  μπορούμε  να 

τροποποιήσουμε  τα  στοιχεία  του  να  διαγράψουμε  έναν καθηγητή απο την 

βάση και μπορούμε να κάνουμε και μια καινούργια εισαγωγή μέσα απο αυτή 

την σελίδα. Όταν επιλέξουμε να διαγράψουμε έναν καθηγητή πατώντας στο 

σύνδεσμο της διαγραφής. Αρχικά ζητείται απο τον χρηστή να επιβεβαιώσει 

την διαγραφή έτσι ώστε να μην γίνει κάποια διαγραφή απο λάθος και ύστερα 

καλείται  η  συνάρτηση  deleteTeach() που  βρίσκεται  στο  αρχείο 

processTeacher.php. ο κώδικάς που υλοποιεί την διαγραφή ειναι ο εξής:

/*

    Remove a Teacher

*/

function deleteTeacher()

{

    if (isset($_GET['teachId']) && (int)$_GET['teachId'] > 0) {

        $teachId = (int)$_GET['teachId'];

    } else {

        header('Location: index.php');



    }

$sql = "DELETE FROM teachers

WHERE code_t =$teachId";

dbQuery($sql);

header('Location: index.php');

}

Για  την  εισαγωγή  των  στοιχείων  του  καθηγητή  υπάρχει  η  παρακάτω 

σελίδα  

Στην σελίδα αυτή υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία 

Επίθετο και Όνομα για να μπορέσει να γίνει η εισαγωγή. Μόλις γίνει Submit 

στην σελίδα καλείται η συνάρτηση  AddTeacher() που βρίσκεται στο αρχείο 

prossTeacher.php. η κλήση της γίνεται με την βοήθεια του url το οποίο είναι 

processTeacher.php?action=add.

Στην σελίδα τροποποίησης των στοιχείων του καθηγητή μπορούμε να 

τροποποιήσουμε τα στοιχεία του καθηγητή η σελίδα αυτή είναι παρόμοια με 

αυτή της εισαγωγής στοιχείων με την μόνη διαφορά ότι, όλα τα στοιχεία του 

καθηγητή υπάρχουν εξ’  αρχής. Το αρχείο που υλοποιεί αυτή την σελίδα είναι 

το ./admin/teach/modify.php.



μέρος του κώδικα που υπάρχει στο αρχείο τροποποίησης των στοιχείων 

παρουσιάζεται παρακάτω:

<?php

if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;

}

if (isset($_GET['teachId']) && (int)$_GET['teachId'] > 0) {

$teachId = (int)$_GET['teachId'];

} else {

header('Location:index.php');

}

$sql = "SELECT code_t, first_name, last_name, hours_t, pe

        FROM teachers WHERE code_t = $teachId";

$result = dbQuery($sql);

$row = dbFetchAssoc($result);

extract($row);

?> ......................



Στο μέρος αυτό του κώδικα γίνεται αναζήτηση του καθηγητή αν υπάρχει 

και παρουσιάζονται τα στοιχεία του.

5.1.4 Σελίδα παρουσίασης των Μαθημάτων

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα μαθήματα που διδάσκονται στην 

σχολική μονάδα. Η μορφή της είναι παρόμοια με αυτή της παρουσίασης των 

καθηγητών και έχει την παρακάτω μορφή.

 

Για κάθε μάθημα όπως μπορούμε να δούμε παρουσιάζεται το όνομα του, 

η ώρες που διδάσκεται το μάθημα και μια περιγραφή του μαθήματος. Όπως 

και στους καθηγητές και εδώ, κάθε εγγραφή του μαθήματος μπορούμε να την 

τροποποιήσουμε  και  να  την  διαγράψουμε.  Ακόμη  από  την  σελίδα  αυτή 

μπορούμε  να  κάνουμε  και  εισαγωγή  καινούργιων  μαθημάτων,  αρκεί  να 

πατήσουμε το κουμπί που υπάρχει στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας.  



Αν επιλέξουμε να κάνουμε τροποποίηση της εγγραφής του μαθήματος 

τότε παρουσιάζεται η παρακάτω σελίδα.

 

 
Η  τροποποίηση της  εγγραφής γίνετε  με  την  βοήθεια  της  συνάρτησης 

modifylesson() που υπάρχει στο αρχείο processlesson.php. 

Όταν  γίνεται  εισαγωγή  μιας  εγγραφής  τότε  εμφανίζεται  η  παρακάτω 

σελίδα:



Και  όπως  γίνετε  φανερό  στην  εισαγωγή  ενός  μαθήματος  είναι 

απαραίτητο να εισάγουμε το όνομα του, της ώρες διδασκαλία του μαθήματος 

και την περιγραφή του μαθήματος. 

5.1.5 Σελίδα παρουσίασης των Τμημάτων

Στην βάση της εφαρμογής υπάρχουν και τμήματα. Τα τμήματα οι 

διαχειριστές τα διαχειρίζονται από τις παρακάτω σελίδες:





Όπως μπορούμε να δούμε υπάρχουν τρεις σελίδες. Στην πρώτη σελίδα 

γίνεται παρουσίαση των τμημάτων, στην δεύτερη σελίδα γίνεται τροποποίηση 

των τμημάτων και μια για την εισαγωγή των στοιχείων των τμημάτων.

5.1.6 Σελίδα παρουσίασης των Τάξεων

Για  την  παρουσίαση  των  τάξεων  της  σχολικής  μονάδας  υπάρχει  η 

παρακάτω σελίδα:



Για κάθε τάξη εμφανίζεται ο κωδικός της τάξης και μια περιγραφή της 

τάξης. Όπως και στις προηγούμενες σελίδες έτσι και για τις τάξεις υπάρχει η 

δυνατότητα να τροποποιηθεί η κάθε εγγραφή και να γίνει διαγραφή αρκεί ο 

χρήστης  να  επιλέξει  το  αντίστοιχο  link.  Κατά  την  διαγραφή της  εγγραφής 

ζητείται  επιβεβαίωση  της  διαγραφής  έτσι  ώστε  να  μην  γίνει  λανθασμένη 

διαγραφή.

Η σελίδα με την οποία γίνεται τροποποίηση των στοιχείων των τάξεων 

παρουσιάζετε παρακάτω:



Παρόμοια είναι  και  η  σελίδα της  εισαγωγής των στοιχείων της  τάξης. 

Κατά  την  εισαγωγή  απαραίτητα  στοιχεία  είναι  ο  Κωδικός  Τάξης και  η 

Περιγραφή Τάξης.



Η εισαγωγή των στοιχείων της τάξης μπορεί να ακυρωθεί, ενώ κατά την 

εισαγωγή, ζητείται, να γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων που εισάγονται.

5.1.6 Σελίδα παρουσίασης των Περιόδων

Παρόμοιες με τις σελίδες για την διαχείριση των τάξεων υπάρχουν και για 

τις χρονικές περιόδους.

5.1.7 Σελίδα παρουσίασης των Χρηστών

Στην εφαρμογή, όπως έχει αναφερθεί, υπάρχουν δύο ειδών χρήστες οι 

διαχειριστές  και  οι  απλοί  χρήστες  που  είναι  οι  καθηγητές  της  σχολικής 



μονάδας. Η διαχείριση όλων των χρηστών γίνεται απο τις παρακάτω σελίδες.

Κατά την εισαγωγή των δεδομένων το μόνο που χρειάζεται να εισάγει ο 

χρήστης είναι το όνομα και ο κωδικός του χρήστη.



Ο κώδικας που χρειάζεται για να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων ειναι η 

συνάρτηση addUser():
function addUser()
{
   $userName = $_POST['txtUserName'];
   $password = $_POST['txtPassword'];

   // check if the username is taken
   $sql = "SELECT user_name
           FROM tbl_user
           WHERE user_name = '$userName'";
   $result =& dbQuery($sql);
   if (dbNumRows($result) == 1) {
      header('Location: index.php?view=add&error=' .       
          urlencode('Username already taken. Choose another one')); 
   } else { 
      $sql = "INSERT INTO tbl_user (user_name, user_password, 
                                    user_regdate)
              VALUES ('$userName', PASSWORD('$password'), NOW())";
      dbQuery($sql);
      header('Location: index.php'); 
   }
}

και  όπως  μπορούμε  να  δούμε  αναλύοντας  τον  κώδικα  πριν  γίνει  η 

εισαγωγή του χρήστη γίνεται αναζήτηση του στην βάση και αν αυτός βρεθεί 

ενημερώνετε ο χρήστης και του ζητείται να εισάγει διαφορετικά στοιχεία. Αν 

χρήστης δεν βρεθεί γίνετε εισαγωγή του στην βάση. 



Τα στοιχεία του χρήστη μπορούν να τροποποιηθούν.

Ακόμη  για έναν χρήστη μπορεί να γίνει διαγραφή των στοιχείων του η 

συνάρτηση που κάνει την διαγραφή είναι η deleteUser().

5.1.8 Σελίδα περιορισμών των Καθηγητών

Για  κάθε  καθηγητή  που  διδάσκει  στην  σχολική  μονάδα  υπάρχουν 

περιορισμοί  στην  ώρα  και  την  ημέρα  διδασκαλίας.  Αυτοί  οι  περιορισμοί 

αποθηκεύονται στην βάση χρησιμοποιώντας τις παρακάτω σελίδες.

Παρουσίαση των περιορισμών των καθηγητών. 



Στην σελίδα αυτή αρχικά δεν παρουσιάζετε κανένας περιορισμός και για 

κανέναν  καθηγητή  ο  χρήστης  ειναι  αυτός  που  πρέπει  να  επιλέξει  έναν 

καθηγητή απο αυτούς που έχουν κάποιους περιορισμούς απο μια λίστα που 

υπάρχει στην σελίδα.

Η λίστα αυτή είναι δυναμική και δημιουργείτε από την συνάρτηση 

buildTeachersPerOptions(), που βρίσκεται στο αρχείο  ./admin/library 

/functions.php και ο κώδικας που την υλοποιεί ειναι:

function buildTeachersPerOptions($teachId)
{

$sql = "SELECT code_t, first_name
FROM teachers
WHERE code_t IN(SELECT distinct code_teach
FROM teach_per)
ORDER BY code_t";

$result = dbQuery($sql) or die('Cannot get Teachers. ' . mysql_error());
$teachers = array();
while($row = dbFetchArray($result)) 
{

list($code_t,$first_name) = $row;
$teachers[$code_t] = array('first_name' => $first_name);

}
// build combo box options
$list = '';
foreach ($teachers as $key => $value)
{



$first_name     = $value['first_name'];
$list .= "<option value=\"$key\"";
if ($key == $teachId) {

$list.= " selected";
}
$list .= ">$first_name</option>\r\n";

}
return $list;

}

Για την αναπαράσταση των περιορισμών των καθηγητών υπάρχει ένας 

πίνακας, που οι στήλες του είναι οι ημέρες της εβδομάδας και οι γραμμές του 

είναι οι διδακτικές ώρες που γίνονται κάθε μέρα όταν υπάρχει ένας 

περιορισμός για κάποια ημέρα και ώρα το κελί του πίνακα αλλάζει χρώμα. 

Επειδή ο περιορισμός μπορεί να έχει διαφορετική βατότητα υπάρχουν 

τέσσερα διαφορετικά χρώματα για την αναπαράσταση των περιορισμών.

• Πράσινο όταν δεν υπάρχει περιορισμός στην διδασκαλία.

• Κίτρινο όταν ο καθηγητής εκείνη την ώρα ίσως να μην μπορεί να 

διδάξει.

• Πορτοκαλί όταν ο καθηγητής είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει μάθημα 

εκείνη την ώρα.

• Κόκκινο όταν ο καθηγητής είναι αδύνατον να διδάξει εκείνη την 

ώρα.

Για να γίνει καλύτερο κατανοητό παρουσιάζετε η μορφή της σελίδας για 

έναν καθηγητή που έχει περιορισμούς.



Μέσα από αυτή την σελίδα μπορεί να γίνει εκτός από την παρουσίαση, 

εισαγωγή νέου περιορισμού, τροποποίηση του περιορισμού και διαγραφή του 

περιορισμού.

5.1.9 Εισαγωγή Περιορισμών Καθηγητή

Στην σελίδα αυτή μπορεί να γίνει εισαγωγή ενός περιορισμού η μορφή 

της είναι παρόμοια με αυτή της παρουσίασης των περιορισμών.



Ο χρήστης στην σελίδα αυτή θα πρέπει να επιλέξει έναν απο καθηγητή 

απο την λίστα που υπάρχει στο επάνω μέρος της σελίδας, στην λίστα αυτή 

υπάρχουν όλοι οι καθηγητές της σχολικής μονάδας. Αν δεν επιλεγεί κάποιος 

καθηγητής δεν μπορεί να γίνει η εισαγωγή του περιορισμού. Αρχικά θεωρείτε 

ότι ο καθηγητής μπορεί να διδάξει όλες τις ώρες, έτσι τα κελία του πίνακα είναι 

πράσινα, αν θέλει ο χρήστης να εισάγει έναν περιορισμό τότε πρέπει να κάνει 

κλικ σε κάθε κελί και θα γίνει εναλλαγή του χρώματος που έχει αυτό μέχρι να 

πάρει  το χρώμα που προσδιορίζει  των τύπο του περιορισμού του χρήστη. 

Στην  σελίδα  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  γίνει  ακύρωση  της  εισαγωγής  των 

περιορισμών. Η συνάρτηση που κάνει την εισαγωγή είναι η  addTeachPer() 

και βρίσκεται στο αρχείο porcessTeachPer.php.

function addTeachPer()
{
    $teachId       = $_POST['cboTeacher'];

//eisagwgh stoixeiwn ston pinaka tvn teach_per
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

for($j=1;$j<=5;$j++)
{

$timiper       = $_POST['tdf'.$i.$j];//timh periorismou



$day = $j;//hmera periorismou
$period = $i;//periodos periorismou
//elegxos an yparxei hdh timh 

$sql = "SELECT code_teach
        FROM teach_per

WHERE code_teach=  '$teachId' and day='$day' and 
period='$period'";

$result = dbQuery($sql);
if (dbNumRows($result) == 1) 
{

//an yparxei diagrapse ton
$sql = "DELETE FROM teach_per 

WHERE code_teach=  '$teachId' and day='$day' 
and    period='$period'";

dbQuery($sql);
//eisagwgh ths neas diagrafhs
$sql   = "INSERT INTO teach_per (code_teach, day, 

period,timi)
  VALUES ('$teachId','$day','$period','$timiper')";

dbQuery($sql);

}
else 
{

$sql   = "INSERT INTO teach_per (code_teach, day, 
period,timi)

  VALUES ('$teachId','$day','$period','$timiper')";

dbQuery($sql);
}

}
header('Location: index.php');

}
} 

Στην  συνάρτηση  αυτή  η  τιμή  που  έχει  το  κάθε  κελί  του  πίνακα  που 

υπάρχει  στον  πίνακα  αποθηκεύεται  στην  βάση,  αν  υπάρχει  ήδη  η  τιμή 

διαγράφετε  και  γίνετε  εισαγωγή  της  αυτό  συμβαίνει  για  να  μην  έχουμε 

διπλοεγγραφές  στην  βάση  της  εφαρμογής.  Για  την  τροποποίηση  των 

εγγραφών των περιορισμών υπάρχει η παρακάτω σελίδα. Στην σελίδα μπορεί 

να γίνει μόνο τροποποίηση των περιορισμών του καθηγητή στην διδασκαλία. 

Όπως και κατά την είσοδο των περιορισμών έτσι και στην τροποποίηση ο 

χρήστης πρέπει να κάνει κλικ πάνω σε ένα κελί για να αλλάξει το χρώμα του 

και επομένως και η διαβάθμιση του περιορισμού.



 η  διαγραφή του  περιορισμού γίνετε  με  την  βοήθεια  της  συνάρτησης 

deleteTeacherPer() που υπάρχει στο αρχείο processTeachPer.php.

5.1.10 Σελίδα Περιορισμών Μαθημάτων

Στην σελίδα αυτή γίνεται παρουσίαση των περιορισμών που υπάρχουν 

για  την  διδασκαλία  των  μαθημάτων  η  μορφή  των  σελίδων  αυτών  είναι 

παρόμοια με αυτή των σελίδων που υπάρχουν για τους περιορισμούς των 

καθηγητών.  Ο  χρήστης  για  να  μπορέσει  να  δει  τους  περιορισμούς  ενός 

μαθήματος θα πρέπει να επιλέξει  ένα μάθημα από την λίστα που υπάρχει 

στην σελίδα.



Όπως και στους καθηγητές έτσι και στους περιορισμούς των μαθημάτων 

υπάρχει διαβάθμιση στους περιορισμούς που έχουν τα μαθήματα και αυτή η 

διαβάθμιση αναπαριστάται με διαφορετικά χρώματα.



Όταν επιλέξουμε ένα μάθημα μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση των 

περιορισμών και διαγραφή των περιορισμών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στους περιορισμούς ενός μαθήματος εισάγετε το 

τμήμα και η αίθουσα που διδάσκεται το μάθημα. Αυτά τα δύο στοιχεία έχουν 

προστεθεί γιατί ένα μάθημα μπορεί να γίνετε σε περισσότερες αίθουσες και σε 

διαφορετικά τμήματα. 

Η εισαγωγή των περιορισμών ενός μαθήματος γίνετε από την παρακάτω 

σελίδα.



 

Ενώ η τροποποίηση των περιορισμών γίνεται στην σελίδα



5.1.11 Σελίδα Περιορισμών των Αιθουσών

Στην  σχολική  μονάδα  υπάρχουν  και  περιορισμοί  στην  χρήση  των 

αιθουσών,  οι  περιορισμοί  αυτοί  πρέπει  να  εισάγονται  στην  βάση  για  να 

μπορέσει  να  δημιουργηθεί  το  πρόγραμμα.  Οι  σελίδες  που  κάνουν  την 

εισαγωγή των περιορισμών των αιθουσών ακολουθούν την ίδια υλοποιήσει με 

αυτή των σελίδων των περιορισμών καθηγητών και μαθημάτων.



5.1.12 Σελίδα παρουσίασης της Διδασκαλίας των Μαθημάτων απο 

τους Καθηγητές της σχολικής μονάδας

Κάθε  καθηγητής  διδάσκει  ένα  η  περισσότερα  μαθήματα  σε  μία  ή 

περισσότερες  αίθουσες  και  για  να  μπορέσει  να  γίνει  διαχείριση  των 

δεδομένων στην βάση πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω σελίδες.

Παρουσίαση  των  μαθημάτων  που  διδάσκει  κάθε  καθηγητής  στις 

αίθουσες της σχολικής μονάδας. 



Όπως μπορούμε να δούμε στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται το όνομα και 

το επώνυμο του καθηγητή, το μάθημα και το τμήμα που διδάσκεται το κάθε 

μάθημα. Οι εγγραφές παρουσιάζονται ανά 13 και για να μπορέσει να δει και 

τις  υπόλοιπες  ο  χρηστής  θα  πρέπει  να  επιλέξει  μια  σελίδα  με  άλλες  13 

εγγραφές. 

Σε κάθε εγγραφή μπορεί  να γίνει  μόνο διαγραφή, η τροποποίηση δεν 

ειναι δυνατή. Εισαγωγή μιας καινούργιας εγγραφής γίνεται απο την σελίδα.



Στην σελίδα αυτή ο χρήστης για να μπορέσει να κάνει την εισαγωγή θα 

πρέπει να διαλέξει έναν καθηγητή της σχολικής μονάδας, ένα μάθημα και ένα 

τμήμα της σχολικής μονάδας.  Πρέπει  να σημειωθεί  ότι  μόλις  γίνει  επιλογή 

ενός  καθηγητή,  ενός  μαθήματος  ή  ενός  τμήματος  εμφανίζονται  και  τα 

χαρακτηριστικά τους αντίστοιχα στην οθόνη. 



5.1.13 Σελίδα παρουσίασης της διδασκαλίας των μαθημάτων στα 

τμήματα της σχολικής μονάδας

Η σελίδα που παρουσιάζονται τα μαθήματα που διδάσκονται στο κάθε 

τμήμα του σχολείου έχει την παρακάτω μορφή:

στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται το όνομα του μαθήματος, το τμήμα και η 

αίθουσα που γίνετε η διδασκαλία. Οι εγγραφές εδώ παρουσιάζονται ανά 13 

και  το  μόνο  που  μπορεί  να  γίνει  στην  κάθε  υπάρχουσα  εγγραφή  είναι  η 

διαγραφή.

Κατά  την  εισαγωγή  μιας  καινούργιας  εγγραφής  θα  πρέπει  να 

χρησιμοποιηθεί η σελίδα.



στην σελίδα αυτή ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μια αίθουσα απο αυτές 

που βρίσκονται στην βάση, ένα μάθημα και ένα τμήμα. Τα τρία αυτά στοιχεία 

υπάρχουν  σε  λίστες  επιλογών  που  δημιουργούνται  απο  τις  συναρτήσεις 

buildClassroomOptions(),  buildLessonsOptions_l() και 

buildTmimaOptions()  που  βρίσκονται  στο  αρχείο  function.php.  καθώς 

γίνεται  επιλογή  των  παραπάνω  στοιχείων  στην  σελίδα  εμφανίζονται  τα 

χαρακτηριστικά των αιθουσών, των μαθημάτων και των τμημάτων.

5.1.14 Σελίδα Δημιουργίας και Παρουσίασης του Προγράμματος της 

Σχολικής Μονάδας

Η σημαντικότερη σελίδα αυτής της εφαρμογής είναι η σελίδα δημιουργίας 

και  παρουσίασης του  προγράμματος  της  σχολικής μονάδας.  Η μορφή της 

σελίδας αυτής έχει την παρακάτω μορφή.



Υπάρχουν τρία κουμπιά τα οποία κάνουν τις εξής λειτουργίες:

1. Δημιουργία του Προγράμματος.

2. Παρουσίαση του προγράμματος ανά Καθηγητή.

3. Παρουσίαση του προγράμματος ανά Τμήμα.

Όταν πατηθεί απο το χρήστη Δημιουργία Προγράμματος τότε καλείται η 

συνάρτηση  createprogram() που  βρίσκεται  στο  αρχείο  process.php .  ο 

κώδικας της συνάρτησης είναι ο παρακάτω:

function createprogram()
{
 $fp = fopen('tee-data.pl', 'w');

//fwrite($fp, "\n".$contents);
$contents="/*ΣΕΝΑΡΙΟ: ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΛ 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ Α ΤΑΞΗ 2ου ΚΥΚΛΟΥ)
ΚΑΙ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΣΤΗ Β ΕΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΩ ΣΤΗΝ Α ΤΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 7 ΩΡΕΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΜΕΡΑ */
\r\n\r\n";

/* περιγραφή κατηγορήματος: κωδικός μέρας - όνομα μέρας */

$rowsPerPage = 1000;
$sql = "select code, description from days";
$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result) > 0) 
{while($row = dbFetchAssoc($result)) 

{



extract($row);
$contents = $contents."days(d".$code.",'".$description."').\r\n"; 

} // end while
} 
$contents.= "\r\n\r\n\r\n";
/* περιγραφή κατηγορήματος: κωδικός περιόδου - χρονικός προσδιορισμός κάθε 

χρονικής περιόδου */
$sql = "select code_p, times_period from periods";
$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result) > 0) {

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);
$contents = 

$contents."periods(p".$code_p.",'".$times_period."').\r\n"; 
} // end while

} 

 /* περιγραφή κατηγορήματος:   
               κωδικός τμήματος - 

           τομέας - 
           α' ή β΄κύκλος */

$contents.= "\r\n\r\n\r\n";
$sql = "select sector,cycle, name from tmima";
$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);
$contents = $contents."tmima(".$name.",".$sector.",".$cycle.").\r\n"; 

} // end while
} 

/* περιγραφή κατηγορήματος:  
           κωδικός αίθουσας*** -

   λίστα περιορισμών σε μέρες και περιόδους μη διαθεσιμότητας της αίθουσας

  *** μπορεί να είναι αίθουσα(cl) ή εργαστήριο(lab) */
$contents.= "\r\n";
fwrite($fp, $contents);
$contents = "";

$sql = "select distinct code_clroom, classroom.description from class_per,classroom 
where timi = 4 and code_clroom=code_c";

$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou exoume 
perioridsmou

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);
$contents = $contents."class(".$description.",[";



//edw ginetai gia kathe mathima anazhthsh
$sql1 = "select class_per.day, class_per.period from class_per 

where timi = 4 and code_clroom=$code_clroom";

$i=0;
$result1     = dbQuery(getPagingQuery($sql1, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result1) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou 
exoume perioridsmou

while($row1 = dbFetchAssoc($result1)) 
{

extract($row1);
if($i >0)
{

$contents = $contents.",";
}
$contents = $contents."not(d".$day.",p".$period.")";
$i++;

} // end while
} 
$contents=$contents."]).\r\n";

} // end while
} 

/* περιγραφή κατηγορήματος: 
          κωδικός μαθήματος - 
          όνομα μαθήματος - 
          κωδικός τμήματος στο οποίο διδάσκεται το μάθημα - 

  συνολικές ώρες διδασκαλίας ('1+1' για δίωρο μη συνεχόμενο, '2' για συνεχόμενο 
δίωρο κλπ) - 

  κωδικός αίθουσας στην οποία διδάσκεται το μάθημα - 
  λίστα περιορισμών στις ώρες διδασκαλίας */

$contents = $contents."\r\n\r\n";
$sql = "select lessons.name as lessonname,lessons.description as 

lessondescription,  lessons.synolikes_hours,
tmima.name as tmimaname, classroom.description as 

croomdescription,  codel, codetm, codecroom 
from les_tmi_cl , lessons,tmima, classroom 
where codel=code_l and codetm=code_d and codecroom = code_c 

";

$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou exoume 
perioridsmou

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);
$contents = 

$contents."lessons(".$lessonname.$codetm.",'".$lessondescription."',".$tmimaname.",".$syn
olikes_hours.",".$croomdescription.    ",[";

//edw ginetai gia kathe mathima anazhthsh
$sql1 = "select lesson_per.day, lesson_per.period from lesson_per 

where timi = 4 and code_lesson=$codel and code_tmima = $codetm and code_classroom = 
$codecroom";



$i=0;
$result1     = dbQuery(getPagingQuery($sql1, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result1) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou 
exoume perioridsmou

while($row1 = dbFetchAssoc($result1)) 
{

extract($row1);
if($i >0)
{

$contents = $contents.",";
}
$contents = $contents."not(d".$day.",p".$period.")";
$i++;

} // end while
} 
$contents=$contents."]).\r\n";

} // end while
} 

/*% περιγραφή κατηγορήματος:
%            κωδικός καθηγητή - 
%            όνομα καθηγητή- 
%             ωράριο καθηγητή-
%            λίστα κατηγορημάτων που δείχνουν μάθημα και τμήμα στο οποίο διδάσκει ο/η 

καθηγητής/τρια -
%     λίστα περιορισμών σε μέρες και περιόδους μη διαθεσιμότητας του καθηγητή 

% not(d1,p1),   not(d1,p2), not(d1,p3), not(d1,p4), not(d1,p5),  not(d1,p6), not(d1,p7)
% not(d2,p1),   not(d2,p2), not(d2,p3), not(d2,p4), not(d2,p5),  not(d2,p6), not(d2,p7)
% not(d3,p1),   not(d3,p2), not(d3,p3), not(d3,p4), not(d3,p5),  not(d3,p6), not(d3,p7)  
% not(d4,p1),   not(d4,p2), not(d4,p3), not(d4,p4), not(d4,p5),  not(d4,p6), not(d4,p7)  
% not(d5,p1),   not(d5,p2), not(d5,p3), not(d5,p4), not(d5,p5),  not(d5,p6), not(d5,p7)

%  not(d4,p1),   not(d4,p2), not(d4,p3), not(d4,p4), not(d4,p5),  not(d4,p6), not(d4,p7), 
not(d5,p1),   not(d5,p2), not(d5,p3), not(d5,p4), not(d5,p5),  not(d5,p6), not(d5,p7)

*/

$contents = $contents."\r\n\r\n";
$sql = "SELECT distinct les_tmi_teach.code_t, last_name , hours_t   

FROM les_tmi_teach, teachers 
where les_tmi_teach.code_t = teachers.code_t ";

$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou exoume 
perioridsmou

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);
$contents = 

$contents."teacher(".$code_t.",'".$last_name."',".$hours_t. ",";



//edw ginetai gia kathe kathighth anazhthsh mathimatvn pou 
didaskei o kathighths

$sql1 = "SELECT lessons.name as lessonname, tmima.name as 
tmimaname, code_d   FROM lessons, tmima, les_tmi_teach where

les_tmi_teach.code_t = $code_t and les_tmi_teach.code_l = lessons.code_l and 
code_tm = code_d order by tmimaname asc ";

$i=0;
$result1     = dbQuery(getPagingQuery($sql1, $rowsPerPage));
$contents .= "[";
if (dbNumRows($result1) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou 
exoume perioridsmou

while($row1 = dbFetchAssoc($result1)) 
{

extract($row1);
if($i >0)
{

$contents = $contents.",";
}
$contents = 

$contents."t(".$lessonname.$code_d.",".$tmimaname.")";
$i++;

} // end while
} 
$contents.= "],";

//edw ginetai gia kathe kathighth anazhthsh periorismou
$sql1 = "SELECT code_teach, teach_per.day, period   FROM 

teach_per where
code_teach = $code_t and timi= 4 order by teach_per.day, period asc";

$i=0;
$result1     = dbQuery(getPagingQuery($sql1, $rowsPerPage));
$contents .= "[";
if (dbNumRows($result1) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou 
exoume perioridsmou

while($row1 = dbFetchAssoc($result1)) 
{

extract($row1);
if($i >0)
{

$contents = $contents.",";
}
$contents = $contents."not(d".$day.",p".$period.")";
$i++;

} // end while
} 
$contents.= "]";
$contents=$contents.").\r\n";

} // end while
} 
fwrite($fp, $contents);
fclose($fp);          
$programma = exec('comok');
//echo $programma."<br>";



// briskei tous teachers
$sql1 = "SELECT distinct code_t  FROM les_tmi_teach";
$i=0;
$result1     = dbQuery(getPagingQuery($sql1, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result1) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou 
exoume perioridsmou

while($row1 = dbFetchAssoc($result1)) 
{

$i++;
} // end while

} 
//mexri edw briskei tous teachers

// adeiazei ton pinaka tou programmatos gia tous kathigites
$sql = 'TRUNCATE TABLE `program_teachers`'; 
$result = mysql_query($sql);
if (!$result) 
{
    die('Invalid query: ' . mysql_error());
}
$teacher = $i;
$contents="";
$megethos = strlen($programma);

 //echo $megethos." \n";
 $pos = strpos($programma, '[');
 $programma = substr ($programma, $pos ,$megethos); 

//echo $programma; 
for($j=1;$j<=$teacher;$j++)
{

$megethos = strlen($programma);
$pos = strpos($programma, '[');
$pos2 = strpos($programma, ']');
//krataei to programma kaue kathighth
$progr_teacher = substr($programma, $pos+1, $pos2-1);
//echo $progr_teacher."<br>";
//krataei tous ypoloipous kathightes
$programma = substr($programma, $pos2+1, $megethos-$pos2+1);

//pianei to onoma tou kathigith
$comma = strpos($progr_teacher, ',');
$teacher_name[$j] = substr($progr_teacher,0,$comma);
$megethos = strlen($progr_teacher);
$progr_teacher = substr($progr_teacher,$comma+2, $megethos-

$comma+1);
for($i=0;$i<34;$i++)
{

$comma = strpos($progr_teacher, ',');

$program_array[$teacher_name[$j]][$i]=substr($progr_teacher,0,$comma);
 //echo $i.substr($progr_teacher,0,$comma);
$megethos = strlen($progr_teacher);
$progr_teacher = substr($progr_teacher,$comma+2, $megethos-

$comma+1);
}
$program_array[$teacher_name[$j]][34]=$progr_teacher;
//print "<br>".$teacher_name[$j]."<br>";
$contents = "'".$teacher_name[$j]."'";



for($i=0;$i<35;$i++)
{

//echo ($i+1).$program_array[$teacher_name[$j]][$i]." ";
$contents = 

$contents.",'".$program_array[$teacher_name[$j]][$i]."'"; 
}
$sql   = "INSERT INTO program_teachers  ( teach_name  ,  math_1_1  , 

math_1_2, math_1_3, math_1_4,  math_1_5, math_1_6,math_1_7, math_2_1, math_2_2, 
math_2_3, math_2_4,  math_2_5, math_2_6, math_2_7, math_3_1, math_3_2, math_3_3, 
math_3_4, math_3_5, math_3_6, math_3_7, math_4_1, math_4_2, math_4_3, math_4_4, 
math_4_5, math_4_6, math_4_7, math_5_1, math_5_2, math_5_3, math_5_4, math_5_5, 
math_5_6, math_5_7)VALUES (".$contents.")";

//echo $contents;    
$result = dbQuery($sql) or die('Cannot add tmima' . mysql_error());

    $contents = "";
}

// edw briskei to programma gia kathe tmima
// briskei tous teachers

$sql1 = "SELECT distinct codetm  FROM les_tmi_cl";
$i=0;
$result1     = dbQuery(getPagingQuery($sql1, $rowsPerPage));
if (dbNumRows($result1) > 0) 
{

//epanalhpsh gia na diabasoume tis times twn taxewn pou 
exoume perioridsmou

while($row1 = dbFetchAssoc($result1)) 
{

$i++;
} // end while

} 
//mexri edw briskei tous teachers
// adeiazei ton pinaka tou programmatos gia to tmima
$sql = 'TRUNCATE TABLE `program_tmima`'; 
$result = mysql_query($sql);
if (!$result) 
{
    die('Invalid query: ' . mysql_error());
}
$tmima = $i;
$contents="";
for($j=1;$j<=$tmima;$j++)
{

$megethos = strlen($programma);
$pos = strpos($programma, '[');
$pos2 = strpos($programma, ']');

//krataei to programma kaue tmima
$progr_tmima = substr($programma, $pos+1, $pos2-1);
//echo $progr_teacher."<br>";
//krataei ta ypoloipa tmimata
$programma = substr($programma, $pos2+1, $megethos-$pos2+1);
//pianei to onoma tou tmimatos
$comma = strpos($progr_tmima, ',');
$tmima_name[$j] = substr($progr_tmima,0,$comma);
$megethos = strlen($progr_tmima);
$progr_tmima = substr($progr_tmima,$comma+2, $megethos-$comma+1);
for($i=0;$i<34;$i++)
{

$comma = strpos($progr_tmima, ',');



$program_array[$tmima_name[$j]][$i]=substr($progr_tmima,0,$comma);
 //echo $i.substr($progr_teacher,0,$comma);
$megethos = strlen($progr_tmima);
$progr_tmima = substr($progr_tmima,$comma+2, $megethos-

$comma+1);
}
$program_array[$tmima_name[$j]][34]=$progr_tmima;
//print "<br>".$tmima_name[$j]."<br>";
$contents = "'".$tmima_name[$j]."'";
for($i=0;$i<35;$i++)
{

//echo ($i+1).$program_array[$tmima_name[$j]][$i]." ";
$contents = 

$contents.",'".$program_array[$tmima_name[$j]][$i]."'"; 
}
$sql   = "INSERT INTO program_tmima  ( tmima_name, 

math_1_1,math_1_2,  math_1_3, math_1_4. math_1_5, math_1_6, math_1_7,  math_2_1  , 
math_2_2  ,  math_2_3  ,  math_2_4,math_2_5, math_2_6, math_2_7, math_3_1, 
math_3_2  ,  math_3_3  ,  math_3_4  ,  math_3_5, math_3_6,math_3_7, math_4_1, 
math_4_2, math_4_3, math_4_4  ,  math_4_5  ,  math_4_6, math_4_7, 
math_5_1,math_5_2, math_5_3, math_5_4, math_5_5, math_5_6  ,  math_5_7)  VALUES 
(".$contents.")";

//echo $contents;    
$result = dbQuery($sql) or die('Cannot add tmima' . mysql_error());

    $contents = "";
}
echo "<script language=javascript>window.location.href = 'index.php';</script>";

}

Στην συνάρτηση αυτή υπάρχει μια μεταβλητή η $contents, στην οποία 

αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που πρόκειται να εγγραφούν στο αρχείο που 

θα  χρησιμοποιηθεί  από  την  ECLiPSe για  την  παραγωγή  του  σχολικού 

προγράμματος.  Τα  δεδομένα  που  αποθηκεύονται  στο  αρχείο  αυτό 

παράγονται απο την βαση με κατάλληλα select.

Μόλις γίνει η δημιουργία του αρχείου μετά κατηγορήματα της  ECLiPSe 

τότε  εκτελείτε  το  πρόγραμμα  $programma  =  exec('comok') που  έχει 

υλοποιηθεί  σε  c και  παράγεται  το  πρόγραμμα  από  την  ECLiPSe.  Το 

πρόγραμμα αυτό αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή την $programma από την 

οποία εξάγετε το πρόγραμμα και εισάγεται στην βάση της εφαρμογής. 



5.1.15 Σελίδα παρουσίασης του Προγράμματος της Σχολικής 

Μονάδας

Όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο  Πρόγραμμα ανά Καθηγητή  τότε 

εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα.

που  δείχνει  το  εβδομαδιαίο  πρόγραμμα  για  κάθε  καθηγητή,  αρκεί  ο 

χρήστης να επιλέξει έναν καθηγητή από την λίστα.



5.1.16 Σελίδα παρουσίασης του Προγράμματος της Σχολικής 

Μονάδας

Για κάθε τμήμα το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην σελίδα που υπάρχει 

παραπάνω. Ο χρήστης για να μπορέσει να δει το πρόγραμμα θα πρέπει να 

επιλέξει ένα τμήμα από αυτά που υπάρχουν στην λίστα της σελίδας.

5.2 Σελίδες Χρήστη

Στην  εργασία  αυτή  υπάρχουν  και  σελίδες  που  μπορούν  να  δουν  οι 

καθηγητές της σχολικής μονάδας. Η είσοδος στις σελίδες αυτές γίνεται με την 

χρήση κωδικού.

Κάθε καθηγητής εισάγει τον κωδικό του και οδηγείτε σε μια σελίδα που 

μπορεί να δει το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα και να ορίσει τους περιορισμούς 

που έχει στην διδασκαλία των μαθημάτων του.

Η σελίδα που εμφανίζετε και την είσοδο του καθηγητή είναι η παρακάτω:



όπως μπορούμε να δούμε ακολουθεί την ίδια αρχή σχεδίασης με τις σελίδες 

του διαχειριστή. Δηλαδή υπάρχει ένα μενού στην σελίδα στο αριστερό μέρος 

και ένα κεντρικό μέρος τις σελίδας στο οποίο εμφανίζονται τα δεδομένα της 

σελίδας.   



Εδώ οι επιλογές του μενού είναι λιγότερες και έτσι ο χρήστης μπορεί να 

διαχειριστεί τους περιορισμού που έχει στην διδασκαλία μέσα από την σελίδα 

 
Ο  χρήστης  στην  σελίδα  αυτή  μπορεί  να  εισάγει  καινούργιους 

περιορισμούς για τον εαυτό του. Να τροποποιήσει τους περιορισμούς του για 

την  διδασκαλία  του  εβδομαδιαίου  προγράμματος  και  να  διαγράψει  τους 

περιορισμούς του.



Ο χρήστης μπορεί να δει το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα καθώς και το 

πρόγραμμα  για  όλα  τα  τμήματα.  Αυτό  γίνεται  από  την  παρακάτω σελίδα. 

 



0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο  παρόν  κεφάλαιο  παρατίθενται  κάποια  συμπεράσματα  απο  την 

συγκεκριμένη εργασία αλλά και κάποιες πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του 

συστήματος που αναλύθηκε προηγούμενως.

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα

Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν η υλοποίηση 

μιας διαδικτυακής εφαρμογής κατασκευής ωρολόγιου προγράμματος,  ικανή 

να  ανταπεξέλθει  στις  σημερινές  ανάγκες  για  καταμερισμό  των  πόρων  και 

απομακρυσμένο έλεγχο και παρουσίαση των στοιχείων του προγράμματος. 

Με την πρώτη προσπάθεια για την δημιουργία του προγράμματος να 

έχει γινει στην ήδη υπάρχουσα διπλωματική εργασία [ροδακ06], η παρούσα 

εργασία είναι η πρώτη προσπάθεια για διαδικτύωση της εφαρμογής. Για να 

μπορέσει να γίνει πραγματικότητα ο αρχικός στόχος έπρεπε να μελετηθούν 

εργαλεία  δημιουργίας  και  παρουσίασης  των  δεδομένων  σε  μορφή 

ιστοσελίδων  και  να  επιλέγουν  τα  καλύτερα.  Έναν  από  τα  μεγαλύτερα 

προβλήματα  που  έπρεπε  να  επιλυθούν  από  την  εφαρμογή  ήταν  και  η 

συνεργασία των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν 

σελίδες  που  θα  ήταν  φιλικές  προς  τον  απλό  χρήστη,  έτσι  ώστε  να 

διευκολύνεται το έργο του κατά την χρήση του προγράμματος. Αυτός ήταν και 

ο λόγος που όλες οι σελίδες έχουν την ίδια μορφή και δομή.

Πρέπει  ακόμη  να  προσθέσουμε,  πως  με  πολύ  μικρές  αλλαγές  το 

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό οργανισμό,  αφού μπορεί  πολύ εύκολα να προσαρμοστεί  στις 

ανάγκες  του,  κάνοντας  αλλαγές  στα  δεδομένα  και  τροποποιώντας  ελαφρά 

τους περιορισμούς και την δομή της βάσης των δεδομένων που διατηρείται 

από την εφαρμογή.



6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Αν και ο αρχικός στόχος που έχει τεθεί έχει πραγματοποιηθεί υπάρχουν 

και  πλευρές  της  εφαρμογής  και  της  κατασκευής  του  ωρολόγιου 

προγράμματος  που  δεν  έχουν  καλυφθεί  και  αποτελούν  μελλοντικές 

προκλήσεις.

Μια απο αυτές της μελλοντικές επεκτάσεις είναι να λαμβάνει υποψιν της 

η  εφαρμογή  την  σημαντικότητα  των  περιορισμών που  υπάρχουν  για  τους 

καθηγητές,  για  τα  μαθήματα  και  για  τις  αίθουσες.  Αυτό  θα  μπορέσει  να 

δημιουργήσει  ένα  πρόγραμμα  δικαιότερο  και  πιο  κοντά  στις  πραγματικές 

ανάγκες αυτών που θα το χρησιμοποιήσουν.

Ακόμη το ωρολόγιο πρόγραμμα στηρίζεται  στην ύπαρξη περιορισμών 

για  να  μπορέσει  να  δημιουργηθεί.  Ωστώσω αυτοί  οι  περιορισμοί  μορει  να 

αποτελέσουν εμπόδιο στην δημιουργία του προγράμματος, αν οι περιορισμοί 

αυτοι έρχονται σε σύγκρουση. Μια μελλόντικη επέκταση θα ήταν η εφαρμογη 

να αναλαμβάνει την  πρωτοβουλία να τροποιησει τους περιορισμούς και να 

παράγει το ωρολόγιο προγραμμα με τους δικούς τις περιορισμούς.

6.3 Η εφαρμογή ως πρότυπο μοντέλο διασύνδεσης

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι σε αυτή την εφαρμογή έγινε 

ένα  πρότυπο  μοντέλο  διασύνδεσης  μεταξύ  διαφορετικών  προγραμμάτων. 

Έπρεπε να συνδεθεί η ECLiPSe με την php και την mysql  και αυτό μπόρεσε 

να γίνει με την βοήθεια της C, καθώς αυτή είναι ικανή να συνεργαστεί άριστα 

τόσο με την ECLiPSe όσο και με την php. Όλα τα δεδομένα που χρειάζεται η 

εφαρμογή, όπως και η πληροφορίες που παράγονται αποθηκεύονται σε μια 

βάση της mysql. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Τα δεδομένα της εφαρμογής

Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα απαραίτητα δεδομένα χρησιμοποιούνται τα 

κατηγορήματα

• days

• periods

• lessons

• teacher

• tmima και

• class

η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στη συνέχεια:

Κατηγόρημα   days  

Το κατηγόρημα days, είναι days(Code,Name) όπου:

Code: είναι ένας μοναδικός κωδικός για κάθε ημέρα και

Name: το όνομα της αντίστοιχης ημέρας

π.χ το  days(d1,’DEYTERA’) σημαίνει πως το  d1 είναι ο μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί 

στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας, τη Δευτέρα.

 

Κατηγόρημα   periods  

Το κατηγόρημα αυτό έχει ως εξής periods(CodeP,Duration) όπου:

CodeP: είναι ένας μοναδικός κωδικός κάθε περιόδου διδασκαλίας και

Duration: η διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου

π.χ το periods(p1,’8:30-9:15’) σημαίνει πως το p1 είναι ο μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί 

στην  πρώτη διδακτική περίοδο κάθε ημέρας και η χρονική της διάρκεια είναι από τις  8:30 

μέχρι και τις 9:15.

Κατηγόρημα   lessons  

Το  κατηγόρημα  lessons  είναι  lessons(CodeL,  NameL,  Tmima,  PeriodsNum,  Class, 
NotsOfLesson) όπου:

CodeL: είναι ένας μοναδικός κωδικός κάθε μαθήματος που διδάσκεται σε κάθε τμήμα σε ένα 

ΤΕΕ

NameL: η πλήρης ονομασία του μαθήματος

Tmima: το τμήμα στο οποίο διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα

PeriodsNum:  οι  ώρες  διδασκαλίας  κάθε  μαθήματος  και  πως αυτές χωρίζονται  μέσα στις 

ημέρες. Δηλ. αν πρόκειται για δίωρο μάθημα που οι ώρες πρέπει να γίνονται συνεχόμενα την 



ίδια  ημέρα,  το PeriodsNum θα έχει  την τιμή 2.  Διαφορετικά,  αν δηλαδή οι  δύο ώρες του 

μαθήματος πρέπει να γίνουν σε δύο διαφορετικές ημέρες, θα έχει την τιμή 1+1.

Class: η αίθουσα στην οποία διδάσκεται το μάθημα και

NotsOfLesson:  η  λίστα  με  τους  περιορισμούς  για  τις  περιόδους  που  δεν  μπορεί  να 

διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα

Π.χ.

lessons(yliko,  'Yliko    Υ  pologiston',  ap1,  1,  cl_a1,  [not(d1,p1),  not(d2,p1),  not(d3,p1),   

not(d4,p1), not(d5,p1)]).

Το παραπάνω παράδειγμα είναι για το μάθημα ‘Υλικό Υπολογιστών’ που έχει κωδικό 

yliko, διδάσκεται στο τμήμα Απ1 για 1 ώρα την εβδομάδα στην αίθουσα cl_a1 και υπάρχει ο 

περιορισμός ότι το μάθημα αυτό δεν μπορεί να διδάσκεται  την  πρώτη ώρα κάθε ημέρας 

(not(d1,p1), not(d2,p1), not(d3,p1), not(d4,p1), not(d5,p1)).

Κατηγόρημα     teacher  

Το κατηγόρημα αυτό είναι teacher(CodeT,  NameT,  Hours,  ListLessonTmima, 
NotsOfTeacher) όπου:

CodeT: είναι ένας μοναδικός κωδικός για κάθε καθηγητή

NameΤ: το επίθετο του καθηγητή

Hours: οι συνολικές  υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε καθηγητή

ListLessonTmima: μία λίστα που περιλαμβάνει τα μαθήματα που έχουν ανατεθεί σε κάθε 

καθηγητή  καθώς  και  το  τμήμα που διδάσκονται.  Η  λίστα  αυτή  έχει  στοιχεία  της  μορφής 

[t(nea2,bp1), t(hist1,ap1), …], δηλαδή διδάσκει Νέα Ελληνικά στο τμήμα Βπ1, Ιστορία στο 

τμήμα Απ1 κ.λπ.

NotsOfTeacher: η λίστα με τους περιορισμούς για τις περιόδους που δεν μπορεί να διδάσκει 

ο  συγκεκριμένος καθηγητής,  είτε  για  προσωπικούς λόγους,  είτε  για  λόγους  της  εύρυθμης 

λειτουργίας του σχολείου, είτε γιατί απουσιάζει ολόκληρες ημέρες από το σχολείο.

Π.χ.

teacher  (  kpli  6, '  Madikas  ',  18,   [  t  (  autograf  ,  ap  1),    t  (  autograf  2,  ap  2),    t  (  synt  ,  bp  1),    t  (  orgken  ,  bkp  1),   

t  (  orgken  2,  bkp  2)], [  not  (  d  1,  p  7),   not  (  d  2,  p  7),   not  (  d  3,  p  7),   not  (  d  4,  p  7),   not  (  d  5,  p  7)]).  

Το  παράδειγμα  αυτό,  αφορά  τον  καθηγητή  ‘Μαδίκα’,  με  κωδικό  kpli6,  που  έχει 

υποχρεωτικό ωράριο  18 ώρες,  διδάσκει  τα  παρακάτω μαθήματα  στα αντίστοιχα τμήματα 

(t(autograf,ap1), t(autograf2,ap2), t(synt,bp1), t(orgken,bkp1), t(orgken2,bkp2)) και υπάρχει ο 

περιορισμός  να  μη  διδάσκει  την  τελευταία  ώρα  κάθε  ημέρας  (not(d1,p7),  not(d2,p7), 

not(d3,p7), not(d4,p7), not(d5,p7)).

Κατηγόρημα   tmima  

Το κατηγόρημα αυτό είναι της μορφής tmima(Tmima,Tomeas,Kiklos) όπου:

Tmima: η ονομασία του τμήματος



Tomeas: ο τομέας στον οποίο ανήκει το τμήμα και

Kiklos: ο κύκλος σπουδών που ανήκει

π.χ  το  tmima(ap1,pli,ak) αφορά  το  τμήμα  Απ1 του  τομέα  Πληροφορικής του  Α’  κύκλου 

σπουδών.

Κατηγόρημα   class  

Το  τελευταίο  κατηγόρημα  που  χρησιμοποιείται  στην  εφαρμογή  αυτή  είναι  το 

class(CodeC,NotsOfClass) όπου:

CodeC: ο μοναδικός κωδικός της κάθε αίθουσας και

NotsOfClass:  η  λίστα  περιορισμών  που  δείχνει  τις  ημέρες  και  τις  ώρες  που  δεν  είναι 

διαθέσιμη η κάθε αίθουσα.

π.χ το class(cl_a1,[]) μας δείχνει πως o κωδικός αίθουσας είναι cl_a1 και πως δεν υπάρχουν 

περιορισμοί για τη διαθεσιμότητα αυτής της αίθουσας (η λίστα με τους περιορισμούς είναι 

κενή).

Το κυρίως τμήμα της εφαρμογής

Το  βασικό  κατηγόρημα  που   χρησιμοποιείται  στην  εφαρμογή  αυτή  είναι  το 

solve(TimeTable),  το  οποίο  τελικά  θα  μας  δώσει  και  το  αποτέλεσμα,  δηλαδή  τη  λίστα 

TimeTable  που θα περιέχει τις τιμές που θα αποδοθούν στις μεταβλητές του προγράμματος. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αριθμός των μεταβλητών είναι  συνάρτηση του αριθμού των 

μαθημάτων  και  των  ωρών  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε  μάθημα  και  η  κάθε  μία  από  τις 

μεταβλητές αυτές θα αναπαριστά μία περίοδο διδασκαλίας.

Το  αποτέλεσμα  που  θα  πάρουμε  από  την  υλοποίηση  του  κατηγορήματος 

solve(TimeTable), θα είναι η λίστα TimeTable η οποία θα περιέχει τόσα στοιχεία όσες θα 

είναι και οι μεταβλητές της εφαρμογής και οι τιμές αυτών των στοιχείων θα είναι από 1 έως 

35.

Μερικά  απο τα  κατήγορήματα που  χρησιμοποιούνται  από την  εφαρμογή  είναι  τα 

παρακάτω:

• findall(l(C,T,H),lessons(C,_,T,H,_,_),L1)  

• findall(D,days(D,_),Ld),length(Ld,Nd)  

• findall(P,periods(P,_),Lp),length(Lp,Np)  

• create_var(L1,S,N)  

• create_listv(S,[],TimeTable)  



Οι περιορισμοί της εφαρμογής 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι περιορισμοί οι οποίοι θα εφαρμοσθούν στις μεταβλητές 

πριν από την προσπάθεια ανάθεσης τιμών σε αυτές.

Περιορισμοί
Σύντομη Περιγραφή

Περιορισμός 1
(constraint_1)

Αφαιρούνται  από  τα  πεδία  τιμών,  οι  τιμές  εκείνες  οι  οποίες 

αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν συγκεκριμένα 

μαθήματα.

Περιορισμός 2
(constraint_2)

Αφαιρούνται  από  τα  πεδία  τιμών,  οι  τιμές  εκείνες  οι  οποίες 

αντιστοιχούν  σε  ώρες  που  δε  μπορούν  να  διδαχθούν  λόγω  των 

περιορισμών που έχουν τεθεί από τους καθηγητές.

Περιορισμός 3
(constraint_3)

Αφαιρούνται  από  τα  πεδία  τιμών,  οι  τιμές  εκείνες  οι  οποίες 

αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν λόγω της μη 

διαθεσιμότητας των αιθουσών συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Περιορισμός 4
(constraint_4)

Διασφαλίζεται  ότι  οι  ώρες  των μαθημάτων σε  κάθε  τμήμα θα είναι 

διαφορετικές μεταξύ τους.

Περιορισμός 5
(constraint_5)

Διασφαλίζεται  ότι  τα  μαθήματα  που  πρέπει  να  γίνονται  σε 

συνεχόμενες ώρες, θα γίνονται συνεχόμενα στην ίδια ημέρα, ενώ τα 

μαθήματα με διαφορετικές ώρες θα γίνονται σε άλλες ημέρες.

Περιορισμός 6
(constraint_6)

Διασφαλίζεται ότι τα μαθήματα που έχουν ανατεθεί σε κάθε καθηγητή 

δε συμπίπτουν μεταξύ τους.

Περιορισμός 7
(constraint_7)

Διασφαλίζεται  ότι  οι  καθηγητές  με  πλήρες  ωράριο  θα  διδάσκουν 

τουλάχιστον μία ώρα κάθε ημέρα (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).

Περιορισμός 8
(constraint_8)

Διασφαλίζεται πως δε θα υπάρχουν κενές ώρες στο πρόγραμμα των 

τμημάτων,  εκτός  και  αν  πρόκειται  για  τις  τελευταίες  διδακτικές 

περιόδους.

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των περιορισμών της εφαρμογής

Υπολογισμός Κόστους

Μετά την υλοποίηση των περιορισμών της εφαρμογής, προσπαθούμε να επιλέξουμε 

από τις λύσεις που θα βρεθούν, εκείνη που θεωρούμε ως βέλτιστη με βάση κάποιο κριτήριο. 

Το  κριτήριο  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  στην  προκειμένη  περίπτωση,  είναι  αυτό  που 

εφαρμόζουν και οι προγραμματιστές ωρολογίων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων και 

σύμφωνα με το οποίο αναζητούμε εκείνη τη λύση που θα μας δώσει ένα ωρολόγιο με το 

μικρότερο δυνατό αριθμό κενών στο πρόγραμμα των καθηγητών. Έτσι λοιπόν επιστρέφοντας 

στον κώδικα της εφαρμογής συναντάμε πρώτα το κατηγόρημα costos.



• costos(S,N,Np,Lt,0,C)  

Το κατηγόρημα αυτό καλείται με ορίσματα τη λίστα S, το Ν που είναι ίσο με 35, το Np που 

είναι ίσο με 7, τη λίστα Lt που δημιουργήθηκε από τον περιορισμό 4 και περιλαμβάνει τα 

μαθήματα και τα τμήματα που διδάσκει ο κάθε καθηγητής, το 0 και τη μεταβλητή C. 

costos(S,N,Np,[],C,C).

costos(S,N,Np,[L1|L2],Ctmp,C):-

   const_6(L1,[],Lf),     

   findvars(Lf,S,[],Lr),  

   const_8a(N,Lr,1,[],Locur),  

   find_cost(S,N,Np,1,Locur,0,Ct), 

   Cntmp#=Ctmp+Ct,  

   costos(S,N,Np,L2,Cntmp,C).

Αρχικά  στο  κατηγόρημα  αυτό,  καλείται  το  κατηγόρημα  const_6 και  όπως  έχει 

αναλυθεί και σε προηγούμενο σημείο τελικά δημιουργείται η λίστα Lf, η οποία περιλαμβάνει 

τους κωδικούς μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε καθηγητή.

Έπειτα  καλείται  το  findvars από  το  οποίο  δημιουργείται  τελικά  η  λίστα  Lr,  που 

περιέχει όλες τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα μαθήματα του κάθε καθηγητή, όπως αυτές 

έχουν εξαχθεί από τη λίστα S.

Το επόμενο κατηγόρημα που καλείται είναι το const_8a που συναντήσαμε και στον 

περιορισμό 8 και στόχος του είναι να δημιουργήσει τη λίστα Locur που θα είναι μία λίστα με 

N  στοιχεία  (Ν=35).  Κάθε  ένα  από  τα  στοιχεία  αυτά  θα  αντιπροσωπεύει  και  μία  περίοδο 

διδασκαλίας της εβδομάδας. Αν η τιμή του στοιχείου είναι 0, σημαίνει πως ο καθηγητής δε 

διδάσκει τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ αν είναι 1, σημαίνει πως διδάσκει.

Επιστρέφοντας  και  πάλι  στο  κατηγόρημα  costos,  το  επόμενο  κατηγόρημα  που 

συναντάμε είναι το find_cost, το οποίο καλείται με ορίσματα τη λίστα S, το Ν, το Np, το 1, τη 

λίστα Locur που δημιουργήθηκε μόλις προηγουμένως, το 0 και το Ct.

find_cost(S,N,Np,M,Locur,Ctm,Ct):-

   M > N,

   Ct#=Ctm.

find_cost(S,N,Np,M,Locur,Ctm,Ct):-

   M =< N,

   A is M,

   T is M+Np-1, 



   make_part_of_list(A,T,Locur,[],Lday),  

   J1 is 2,

   J2 is Np-1,  

   make_cost_of_day(J1,J2,Lday,0,Cd), 

   Nctm #= Ctm + Cd,  

   Mnew is M+Np,  

   find_cost(S,N,Np,Mnew,Locur,Nctm,Ct).

Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, βλέπουμε πως αρχικά έχοντας μία αρχική τιμή 

(Α) και μία τελική τιμή (Τ) που την πρώτη φορά έχουν τις τιμές 1 και 7 αντίστοιχα, και με τη 

βοήθεια του κατηγορήματος  make_part_of_list, δημιουργεί τη λίστα  Lday που αποτελείται 

από  εκείνα  τα  στοιχεία  της  Locur  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε  ημέρα.  Την  πρώτη  φορά 

δημιουργείται  η  Lday  για  την πρώτη ημέρα της  εβδομάδας αφού είναι  Α=1 και  Τ=7,  την 

επόμενη φορά που το Α είναι 8 και το Τ είναι 14, δημιουργείται η Lday για τη δεύτερη ημέρα 

της εβδομάδας κ.ο.κ.

Συνεχίζοντας με την ανάλυση του find_cost, το επόμενο κατηγόρημα που συναντάμε 

είναι το  make_cost_of_day, του οποίου η κλήση γίνεται με ορίσματα το J1 που έχει πάρει 

την τιμή 2, το J2 που έχει πάρει την τιμή 6 (Νρ-1), τη λίστα Lday, το 0 και το Cd.

make_cost_of_day(J1,J2,Lday,Ctmp,Cd):-

   J1 > J2,

   Cd#=Ctmp.

make_cost_of_day(J1,J2,Lday,Ctmp,Cd):-

   J1 =< J2,

   find_nth(J1,Lday,Y), 

   T1 is J1-1,

   make_part_of_list(1,T1,Lday,[],Lfront), 

   make_cost1(Lfront,0,Cfr), 

   A1 is J1+1,

   T2 is J2+1,  

   make_part_of_list(A1,T2,Lday,[],Lrest), 

   make_cost1(Lrest,0,Crest), 

   B is ( Y#=0 and (Cfr #> 0) and (Crest #> 0) ),

   Ncost #= Ctmp+B,

   Jn1 is J1+1,

   make_cost_of_day(Jn1,J2,Lday,Ncost,Cd).

Το σκεπτικό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο σημείο είναι πως για να έχει κενό 

κάποιος καθηγητής θα πρέπει τις διδακτικές περιόδους πριν και\ή μετά από την κενή ώρα να 



διδάσκει τουλάχιστον μία φορά. Έτσι λοιπόν δεν θεωρούνται κενά οι πρώτες και οι τελευταίες 

περίοδοι της ημέρας που δεν διδάσκει ο κάθε καθηγητής γι’ αυτό και οι πρώτες τιμές που 

παίρνουν τα J1 και J2 είναι 2 και 6 αντίστοιχα (αντιπροσωπεύουν δηλαδή τη δεύτερη και την 

προτελευταία περίοδο διδασκαλίας της πρώτης ημέρας).

Στη συνέχεια, αφού έχουν δοθεί  τιμές στα J1 και J2, χρησιμοποιεί το κατηγόρημα 

find_nth με ορίσματα τα J1, Lday και Υ, προκειμένου να βρεθεί η τιμή που υπάρχει στην J1 

θέση της λίστας Lday και να διαπιστωθεί αν τη συγκεκριμένη περίοδο ο καθηγητής έχει κενό ή 

όχι.

Ύστερα, πρέπει να διαπιστωθεί και τι συμβαίνει με τις περιόδους διδασκαλίας πριν 

και μετά από τη συγκεκριμένη ώρα. Πρώτα, ελέγχει τις ώρες διδασκαλίας που βρίσκονται πριν 

από τη συγκεκριμένη ώρα και χρησιμοποιεί το κατηγόρημα make_part_of_list προκειμένου 

να δημιουργηθεί η λίστα Lfront που ουσιαστικά είναι μία υπολίστα της Lday από το πρώτο 

της στοιχείο ως το στοιχείο (J1-1). Έπειτα, κάνει χρήση του  make_cost1,  με ορίσματα τη 

λίστα Lfront, το 0 και το Cfr για να υπολογίσει στη μεταβλητή Cfr το άθροισμα των στοιχείων 

της Lfront. Φυσικά, αν η τιμή της Cfr είναι μεγαλύτερη του 0, σημαίνει πως έστω και μία ώρα 

από τις προηγούμενες δεν ήταν κενή. Αυτό που μένει τώρα είναι να γίνει ο ίδιος έλεγχος για 

τις διδακτικές περιόδους που έπονται της συγκεκριμένης ώρας. Χρησιμοποιείται λοιπόν και 

πάλι το make_part_of_list για να δημιουργηθεί αυτή τη φορά η λίστα Lrest που είναι υπολίστα 

της Lday από το στοιχείο (J1+1) έως και το τελευταίο της στοιχείο. Και στην περίπτωση αυτή 

καλείται και πάλι το  make_cost1 προκειμένου να δημιουργηθεί η μεταβλητή  Crest που θα 

περιέχει το άθροισμα των στοιχείων της Lrest. Προφανώς, αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 0, 

σημαίνει ότι τουλάχιστον μία ώρα από αυτές που είναι μετά από τη συγκεκριμένη ώρα που 

ερευνούμε, δεν είναι κενή.

Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν υπολογιστεί τα παραπάνω, συναντάμε στον κώδικα 

του make_cost_of_day, τη γραμμή 

B is ( Y#=0 and (Cfr #> 0) and (Crest #> 0) )
σύμφωνα με την οποία το Β θα έχει την τιμή 1 αν η έκφραση που ακολουθεί μετά το is είναι 

αληθής, διαφορετικά θα έχει την τιμή 0. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, αν το Β πάρει 

την  τιμή  1  σημαίνει  πως  η  συγκεκριμένη  ώρα  είναι  κενή,  ενώ  αν  πάρει  την  τιμή  0,  η 

συγκεκριμένη  ώρα  δεν  είναι  κενή.  Κατόπιν  το  πλήθος  των  κενών  για  κάθε  ημέρα 

συγκεντρώνεται στη μεταβλητή  Ncost και επαναλαμβάνεται όλος ο παραπάνω έλεγχος για 

την επόμενη διδακτική περίοδο, χρησιμοποιώντας τώρα τη μεταβλητή Jn που έχει την τιμή 

J1+1. 

Αυτή η διαδικασία των διαδοχικών ελέγχων, θα σταματήσει όταν θα έχουν ελεγχθεί 

όλες οι περίοδοι διδασκαλίας της εβδομάδας.

Αφού λοιπόν έχουμε αναλύσει το κατηγόρημα make_cost_of_day, επιστρέφουμε και 

πάλι στο find_cost, όπου το σύνολο των κενών Ct του κάθε καθηγητή προστίθεται σε αυτό 

των προηγούμενων και τελικά προκύπτει το C που είναι και το κόστος της εκάστοτε λύσης.



Εύρεση της βέλτιστης λύσης

Ύστερα από την  επιβλολή των σχετικών περιορισμών και  των υπολογισμών του 

κόστος της εκάστοτε λύσης, επιθυμούμε να βρεθεί μία διαδικασία βελτιστοποίησης σύμφωνα 

με την οποία θα επιλεγεί από το σύνολο των λύσεων η καλύτερη που μπορεί να βρεθεί μέσα 

στο χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει για την εκτέλεση της αναζήτησης.

Η διαδικασία αυτή θα γίνει με το ενσωματωμένο κατηγόρημα bb_min που ανήκει στη 

βιβλιοθήκη της ECLiPSe  branch_and_bound. Η σύνταξη του κατηγορήματος bb_min έχει ως 

εξής:

bb_min(Goal, Cost, Options)
όπου

Goal: ο στόχος αναζήτησης

Cost: μία μεταβλητή που αναπαριστά το κόστος και 

Options: μία δομή με τις κατάλληλες επιλογές

Το  bb_min εντοπίζει μία  λύση  του  Goal,  η  οποία  ελαχιστοποιεί  την  τιμή  της 

μεταβλητής  Cost.  Η  Cost πρέπει  να  είναι  μία  μεταβλητή  που  επηρεάζεται  και  τελικά 

αρχικοποιείται  από  τo Goal.  Συνήθως,  το  Goal είναι  η  διαδικασία  αναζήτησης  ενός 

προβλήματος με περιορισμούς και το Cost είναι η μεταβλητή που αναπαριστά το κόστος. Η 

λύση εντοπίζεται  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο  branch and bound, σύμφωνα με την οποία 

μόλις βρεθεί μία λύση, διατηρείται κατά κάποιο τρόπο στη μνήμη και η αναζήτηση συνεχίζεται 

ή ξαναρχίζει  με έναν επιπλέον περιορισμό στη μεταβλητή  Cost και  αναμένεται  η επόμενη 

λύση να είναι καλύτερη. Η επανάληψη αυτής της διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα την εύρεση 

βέλτιστης λύσης.

Όσον αφορά το τρίτο όρισμα του κατηγορήματος  bb_min, οι πιθανές επιλογές που 

μπορούμε να έχουμε είναι αρκετές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε 

την  επιλογή  timeout σύμφωνα  με  την  οποία  δίνουμε  μία  τιμή  που  αντιπροσωπεύει  τα 

δευτερόλεπτα σε χρόνο cpu που θα κρατήσει η διαδικασία βελτιστοποίησης [8].

Επιστρέφοντας  στον  κώδικα  της  εφαρμογής  για  την  κατασκευή  ωρολογίου 

προγράμματος για ΤΕΕ, η χρήση του bb_min γίνεται ως εξής:

bb_min(labeling(TimeTable),C,bb_options with [timeout:90])

όπου το  labeling(TimeTable) έχει τη θέση του  Goal και είναι το κατηγόρημα στόχος, το  C 
είναι η μεταβλητή για το κόστος και έχει υπολογιστεί μόλις παραπάνω και το τρίτο όρισμα 

είναι το bb_options with [timeout:90] και ορίζει πως η διαδικασία εύρεσης βέλτιστης λύσης 

θα  διαρκέσει  90  sec χρόνο  cpu.  Φυσικά  αυξάνοντας  το  χρόνο  αυτό,  αυξάνουμε  και  τις 

πιθανότητες εύρεσης ακόμα καλύτερης λύσης.











ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ο κώδικας της εφαρμογής

.admin/class/add.php
<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
?> 
<form action="processClass.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-data" 

name="frmClass" id="frmClass">
<div align="center">
<p><strong>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΗΣ</strong></p>
</div>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 
class="entryTable">
<tr> 
 <td width="150" class="label"><div align="right">Κωδικός Τάξης:</div></td>
<td class="content"> <input name="txt_Code" type="text" class="box" id="txt_Code" 
size="30" maxlength="50"></td>
</tr>
<tr> 
<td width="150" height="99" class="label"><div align="right">Περιγραφή Τάξη : </div></td>
<td class="content"><textarea name="txt_Description" cols="40" rows="5" class="box" 
id="txt_Description"></textarea></td>
</tr>
</table>
<p align="right"> 
<input name="btnAddClass" type="button" id="btnAddClass" value="Εισαγωγή Τάξης" 
onClick="checkClassForm();" class="box">
&nbsp;&nbsp;<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση" 
onClick="window.location.href='index.php';" class="box">  
</p>
</form>

/admin/admin/index.php
<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
$_SESSION['login_return_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];
checkUser();
$view = (isset($_GET['view']) && $_GET['view'] != '') ? $_GET['view'] : '';
switch ($view) {

case 'list' :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Class';
break;

case 'add' :
$content = 'add.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Add Class';
break;

case 'modify' :
$content = 'modify.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Modify Class';
break;

default :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Class';

}
$script    = array('classes.js');
require_once '../include/template.php';



?>

/admin/class/list.php
<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}

// for paging
// how many rows to show per page
$rowsPerPage = 13;

$sql = " SELECT code_c, description  FROM Classroom";

$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
$pagingLink = getPagingLink($sql, $rowsPerPage);
?>
<div align="center"><strong>ΤΑΞΕΙΣ</strong></div>
<form action="processClass.php?action=addClass" method="post"  name="frmListClass" 

id="frmListClass">
  <table width="85%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" class="text">
  <tr align="center" id="listTableHeader"> 
   <td width="311">Κωδικός Κλάσης</td>
   <td width="266">Περιγραφή</td>
   <td width="350">Τροποποίηση</td>
   <td width="75">Διαγραφή</td>
  </tr>
  <?php
$cat_parent_id = 0;
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

$i = 0;

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);

if ($i%2) {
$class = 'row1';

} else {
$class = 'row2';

}

$i += 1;
?>
  <tr class="<?php echo $class; ?>"> 
   <td><?php echo $code_c; ?></td>
   <td width="50" ><?php echo $description; ?></td>
   <td width="350" align="center"><a href="javascript:modifyClass('<?php echo $code_c; ?

>');">Τροποποίηση</a></td>
   <td width="75" align="center"><a href="javascript:deleteClass('<?php echo $code_c; ?

>');">Διαγραφή</a></td>
  </tr>
  <?php

} // end while?>
  <tr> 
   <td colspan="4" align="center">
   <?php 
   echo $pagingLink;
   ?></td>
  </tr>
<?php
} 
else 



{
?>
  <tr> 
   <td colspan="4" align="center">No Class Yet</td>
  </tr>
  <?php
}
?>
  <tr> 
   <td colspan="4"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td colspan="4" align="right"> <input name="btnAddClass" type="button" id="btnAddClass" 

value="Εισαγωγή Τάξης" class="box" onClick="addClass()">   </td>
  </tr>
 </table>
 </form>

/admin/class/modify.php
<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
// make sure a category id exists
if (isset($_GET['classroomId']) && $_GET['classroomId']) {

$classroomId = $_GET['classroomId'];
} else {

header('Location:index.php');
}

$sql = "SELECT code_c, description
        FROM Classroom

WHERE code_c = '$classroomId'";

$result = dbQuery($sql);
$row = dbFetchAssoc($result);
extract($row);
?>
<div align="center"><strong>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΗΣ </strong></div>
<form action="processClass.php?action=modify&catId=<?php echo $catId; ?>" 
method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmClass" id="frmClass">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 
class="entryTable">
<tr> 
<td width="150" class="label"><div align="right">Κωδικός Τάξης: </div></td>
<td class="content"><input name="txt_Code" type="text" class="box" id="txt_Code" 
value="<?php echo $code_c; ?>" size="30" maxlength="50"></td>
</tr>
<tr> 
<td width="150" class="label"><div align="right">Περιγραφή Τάξης: </div></td>
<td class="content"><textarea name="txt_Description" cols="40" rows="5" class="box" 
id="txt_Description" ><?php echo $description; ?></textarea></td>
</tr>
</table>
<p align="right"> 
<input name="btnModify" type="button" id="btnModify" value="Επιβεβαίωση Τροποποιήσης" 
onClick="checkClassForm();" class="box" >
&nbsp;&nbsp;<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση 
Τροποποίησης" onClick="window.location.href='index.php';" class="box">
</p>
</form>

/admin/class/processclass.php



<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
checkUser();
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : '';
switch ($action) {

    case 'add' :
        addClass();
        break;
      
    case 'modify' :
        modifyClass();
        break;
        
    case 'delete' :
        deleteClass();
        break;

   
    default :
        // if action is not defined or unknown
        // move to main category page
        header('Location: index.php');
}

/*
    Add a Class
*/
function addClass()
{
    $Code  = $_POST['txt_Code'];
    $Description  = $_POST['txt_Description'];

$sql   = "INSERT INTO Classroom (code_c, description) 
              VALUES ('$Code', '$Description')";
    $result = dbQuery($sql) or die('Cannot add Class' . mysql_error());
 
  header('Location: index.php');             
}
function modifyClass()
{
    $classroomId       = $_GET['classroomId'];
    $description  = $_POST['txt_Description'];
    $sql    = "UPDATE Classroom 
               SET code_c = '$catId', description = '$description'

   WHERE code_c = '$classroomId'";
    $result = dbQuery($sql) or die('Cannot update Class. ' . mysql_error());
    header('Location: index.php');              
}

/*
    Remove a Class
*/
function deleteClass()
{

if (isset($_GET['classroomId'])) {
        $catId = $_GET['classroomId'];
    } else {
        header('Location: index.php');
    }

$sql = "DELETE FROM Classroom
WHERE code_c ='$classroomId'";

dbQuery($sql);
header('Location: index.php');

}



./admin/class_per/index.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
$_SESSION['login_return_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];
checkUser();
$view = (isset($_GET['view']) && $_GET['view'] != '') ? $_GET['view'] : '';
switch ($view) {

case 'list' :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Users';
break;

case 'add' :
$content = 'add.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Add Users';
break;

case 'modify' :
$content = 'modify.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Modify Users';
break;

default :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Users';

}
$script    = array('class_Per.js');
require_once '../include/template.php';
?>

./admin/class_per/add.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';
//edw ginete h lista me tous kathigites
$ClassList = buildClassOptions();
?>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-->
</style>
 
<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processClassPer.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-
data" name="frmAddClassPer" id="frmAddClassPer">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 
class="entryTable">
<tr>
<td colspan="2" id="entryTableHeader"><div align="center">Εισαγωγη  Περιορισμών 
Αίθουσα </div></td>
</tr>
<tr>
<td width="150" class="label" align="right"><div align="right">Αίθουσες</div></td>
<td class="content"><div align="left">
   <select name="cboClass" id="cboClass" class="box" >
      <option value="" selected="selected">-- Επιλέξτε Αίθουσα --</option>
      <?php

echo $ClassList;



?>
 </select>
</div></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" class="label"><div align="center">
      <table width="100%" border="1">
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DBDBDB"   ></td>
            <td width="77" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΔΕΥΤΕΡΑ 
            </strong></div></td>
            <td width="60" bgcolor="#DBDBDB" ><div 

align="center"><strong>ΤΡΙΤΗ</strong></div></td>
            <td width="94" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΤΕΤΑΡΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΠΕΜΠΤΗ</strong> 

</div> </td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</strong></div></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD"  ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("1"); ?> </div></td>
            <td width="77" id ="td11" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td11','tdf11');" 

><input name="tdf11" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="60" id ="td12" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td12','tdf12');" 

><input name="tdf12" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="94" id ="td13" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td13','tdf13');" 

><input name="tdf13" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td14" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td14','tdf14');" 

><input name="tdf14" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td15" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td15','tdf15');" 

><input name="tdf15" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD"  ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("2"); ?></div></td>
            <td width="77" id ="td21" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td21','tdf21');" 

><input name="tdf21" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="60" id ="td22" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td22','tdf22');" 

><input name="tdf22" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="94" id ="td23" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td23','tdf23');" 

><input name="tdf23" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td24" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td24','tdf24');" 

><input name="tdf24" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td25" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td25','tdf25');" 

><input name="tdf25" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD"  ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("3"); ?></div></td>
            <td width="77" id ="td31" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td31','tdf31');" 

><input name="tdf31" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="60" id ="td32" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td32','tdf32');" 

><input name="tdf32" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="94" id ="td33" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td33','tdf33');" 

><input name="tdf33" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td34" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td34','tdf34');" 

><input name="tdf34" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td35" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td35','tdf35');" 

><input name="tdf35" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD" ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("4"); ?></div></td>
            <td width="77" id ="td41" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td41','tdf41');" 

><input name="tdf41" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>



            <td width="60" id ="td42" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td42','tdf42');" 
><input name="tdf42" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>

            <td width="94" id ="td436" style=" background-color:green" 
onclick="bacolor('td43','tdf43');" ><input name="tdf43" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>

            <td width="96" id ="td44" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td44','tdf44');" 
><input name="tdf44" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>

            <td width="96" id ="td45" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td45','tdf45');" 
><input name="tdf45" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>

          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD" ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("5"); ?></div></td>
            <td width="77" id ="td51" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td51','tdf51');" 

><input name="tdf51" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="60" id ="td52" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td52','tdf52');" 

><input name="tdf52" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="94" id ="td53" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td53','tdf53');" 

><input name="tdf53" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td54" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td54','tdf54');" 

><input name="tdf54" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td55" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td55','tdf55');" 

><input name="tdf55" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD" ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("6"); ?></div></td>
            <td width="77" id ="td61" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td61','tdf61');" 

><input name="tdf61" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="60" id ="td62" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td62','tdf62');" 

><input name="tdf62" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="94" id ="td63" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td63','tdf63');" 

><input name="tdf63" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td64" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td64','tdf64');" 

><input name="tdf64" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td65" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td65','tdf65');" 

><input name="tdf65" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DDDDDD" ><div align="right" class="style2"><?php echo 

buildPeriod("7"); ?></div></td>
            <td width="77" id ="td71" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td71','tdf71');" 

><input name="tdf71" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="60" id ="td72" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td72','tdf72');" 

><input name="tdf72" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="94" id ="td73" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td73','tdf73');" 

><input name="tdf73" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td74" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td74','tdf74');" 

><input name="tdf74" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
            <td width="96" id ="td75" style=" background-color:green" onclick="bacolor('td75','tdf75');" 

><input name="tdf75" type="hidden" value=1 />&nbsp;</td>
          </tr>
          </table>
    </div></td>
  </tr>
</table>
<table align="right">
<tr>
<td>
  <input name="btnAddPer" type="button" id="btnAddPer" value="Καταχώρηση Περιορισμών" 

onClick="checkAddClassPer();" class="box">
</td>
<td>
<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση" 

onClick="window.location.href='index.php';" class="box">  
 </td>
 </tr>
 </table>



 
</form>
<br>
<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" bordercolordark="#000000">
  <tr>
    <td colspan="4" ><div align="center">Περιγραφή διαβάθμισης των χρωμάτων </div></td>
    </tr>
  <tr>
    <td  bgcolor="red"><div align="center">Αδυνατον</div></td>
    <td bgcolor="#FFA500"><div align="center">Σχεδόν Αδύνατον </div></td>
    <td bgcolor="#FFFF00"><div align="center">Ισως να μην μπορώ</div></td>
    <td bgcolor="GREEN"><div align="center">Μπορώ</div></td>
      </tr>
</table>

./admin/class_per/list.php
<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}

//an exei epilexh mia sygkekrimenh kathgoria.
if (isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {

$classId = (int)$_GET['classId'];
} else {

$classId = 0;
}

$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';

//edw ginete h lista me tis aithouses pou exoun mpei oi periorismoi
$ClassList = buildClassPerOptions($classId);

?>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-->
</style>
 
<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processClassPer.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-data" 

name="frmAddClassPer" id="frmAddClassPer">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
  <tr>
    <td colspan="2" id="entryTableHeader"><div align="center">ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="150" class="label"><div align="right">ΑΙΘΟΥΣΕΣ:</div></td>
    <td class="content"><select name="cboClass" id="cboClass" class="box" 

onChange="viewClassPer();">
      <option value="0" selected="selected">-- Επιλέξτε Αίθουσα --</option>
      <?php

echo $ClassList;
?>
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="label">
      <p align="center"><strong>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
//-->
          </script>
        </strong></p>



<table width="100%" border="1">
  <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DBDBDB"   ></td>
            <td width="77" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΔΕΥΤΕΡΑ 

</strong></div></td>
            <td width="60" bgcolor="#DBDBDB" ><div 

align="center"><strong>ΤΡΙΤΗ</strong></div></td>
            <td width="94" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΤΕΤΑΡΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΕΜΠΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</strong></div></td>
 </tr>
<?php

///ayta prsthesa egw twra
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}

$sql = "SELECT code_clroom, day, period, timi
        FROM class_per

where code_clroom= $classId
ORDER BY code_clroom,period,day";

$result = dbQuery($sql);
//gia tis efta periodous epanalabe
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

echo "<tr>";
echo "<td width=\"66\" bgcolor=\"#DDDDDD\"  ><div align=\"right\" class=\"style2\">";
echo buildPeriod($i); 
echo "</div></td>";

for($j=1;$j<=5;$j++)
{

if($row = dbFetchAssoc($result))
{ 

extract($row);

if($timi==1)
{

$back_col = "green";
}
else if($timi==2)
{

$back_col = "yellow";
}
else if($timi==3)
{

$back_col = "orange";
}
else
{

$back_col = "red";
}

echo "<td width=\"60\" id =\"td".$j.$i."\" style=\" 
background-color:".$back_col."\" ><input name=\"tdf".$j.$i."\" type=\"hidden\" value=".$timi." 
/>&nbsp;</td>";

}
}
echo " </tr>";

}
//mexri edw ta prosthesan



?>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<div align="right">
  <br>
  <table>
  <tr>
  <td><input  wname="btnClassPer" type="button" id="btnClassPer" value="Εισαγωγή νέου 

Περιορισμού" class="box" onClick="addClassPer()"></td>
  <?php
  if($classId<>0)
  { 
  echo "<td><input name=\"btnClassPerMod\" type=\"button\" id=\"btnClassPerMod\" 

value=\"Τροποποίηση Περιορισμών\" class=\"box\" onClick=\"modifyClassPer(";
echo $classId;
echo ")\"></td>";

  echo "<td><input name=\"btnClassPerDel\" type=\"button\" id=\"btnClassPerDel\" 
value=\"Διαγραφή Περιορισμών\" class=\"box\" onClick=\"deleteClassPer(";

echo $classId;
echo ")\"></td>";

  }
  ?>
  </tr>
  </table>
  
</div>
<br>
<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" bordercolordark="#000000">
  <tr>
    <td colspan="4" ><div align="center">Περιγραφή διαβάθμισης των χρωμάτων </div></td>
    </tr>
  <tr>
    <td  bgcolor="red"><div align="center">Αδυνατον</div></td>
    <td bgcolor="#FFA500"><div align="center">Σχεδόν Αδύνατον </div></td>
    <td bgcolor="#FFFF00"><div align="center">Ισως να μην μπορώ</div></td>
    <td bgcolor="GREEN"><div align="center">Μπορώ</div></td>
      </tr>
</table>

    </form>

./admin/class_per/modify.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}

if (isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {
$classId = (int)$_GET['classId'];

} else {
header('Location: index.php');

}

$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';
//briskei to epitheto tou atomou pou theloume na kanoume tropopoihsh
$sql = "SELECT description
        FROM classroom

where code_c = '$classId'";
$result = dbQuery($sql);
if($row = dbFetchAssoc($result))
{

extract($row);



}

?> 
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-->
</style>

<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processClassPer.php?action=modify&classId=<?php echo $classId; ?>" 

method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmModifyClassPer" id="frmModifyClassPer">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
  <tr>
    <td colspan="2" id="entryTableHeader"><div align="center">ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ:<?PHP echo $description;?></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="150" class="label"><div 

align="right"><table><tr><td>Αίθουσα:</td><td><label><?PHP echo 
$description;?></label></td></tr></table></div></td>

  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="label">
      <p align="center"><strong>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
//-->
          </script>
        </strong></p>
<table width="100%" border="1">
  <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DBDBDB"   ></td>
            <td width="77" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΔΕΥΤΕΡΑ 

</strong></div></td>
            <td width="60" bgcolor="#DBDBDB" ><div 

align="center"><strong>ΤΡΙΤΗ</strong></div></td>
            <td width="94" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΤΕΤΑΡΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΕΜΠΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</strong></div></td>
 </tr>
<?php

///ayta prsthesa egw twra
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}

$sql = "SELECT code_clroom, day, period, timi
        FROM class_per

where code_clroom= $classId
ORDER BY code_clroom,period,day";

$result = dbQuery($sql);
//gia tis efta periodous epanalabe
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

echo "<tr>";
echo "<td width=\"66\" bgcolor=\"#DDDDDD\"  ><div align=\"right\" class=\"style2\">";
echo buildPeriod($i); 
echo "</div></td>";

for($j=1;$j<=5;$j++)



{

if($row = dbFetchAssoc($result))
{ 

extract($row);

if($timi==1)
{

$back_col = "green";
}
else if($timi==2)
{

$back_col = "yellow";
}
else if($timi==3)
{

$back_col = "orange";
}
else
{

$back_col = "red";
}

echo "<td width=\"60\" id =\"td".$i.$j."\" style=\" 
background-color:".$back_col."\" onclick=\"bacolor('td".$i.$j."','tdf".$i.$j."');\" ><input 
name=\"tdf".$i.$j."\" type=\"hidden\" value=".$timi." />&nbsp;</td>";

}
}
echo " </tr>";

}
?>
</table>

<div align="right">
 
  <br>
  <input name="btnClassPerMod" type="submit" id="btnClassPerMod" value="Εισαγωγή 

Αλλαγών" class="box" >
  &nbsp;
  <input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση" 

onClick="window.location.href='index.php?classId=<? echo $classId;?>';" class="box">
</div>
<br>
<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" bordercolordark="#000000">
  <tr>
    <td colspan="4" ><div align="center">Περιγραφή διαβάθμισης των χρωμάτων </div></td>
    </tr>
  <tr>
    <td  bgcolor="red"><div align="center">Αδυνατον</div></td>
    <td bgcolor="#FFA500"><div align="center">Σχεδόν Αδύνατον </div></td>
    <td bgcolor="#FFFF00"><div align="center">Ισως να μην μπορώ</div></td>
    <td bgcolor="GREEN"><div align="center">Μπορώ</div></td>
      </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>

</form>

./admin/class_per/processClassPer.php



<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';

checkUser();

$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : '';

switch ($action) {

case 'add' :
addClassPer();
break;

case 'modify' :
modifyClassPer();
break;

case 'delete' :
deleteClassPer();
break;

    

default :
    // if action is not defined or unknown

// move to main user page
header('Location: index.php');

}

function addClassPer()
{
    $classId = $_POST['cboClass'];
//eisagwgh stoixeiwn ston pinaka tvn teach_per

for($i=1;$i<=7;$i++)
{

for($j=1;$j<=5;$j++)
{

$timiper       = $_POST['tdf'.$i.$j];//timh periorismou
$day = $j;//hmera periorismou
$period = $i;//periodos periorismou
//elegxos an yparxei hdh timh 

$sql = "SELECT code_clroom
        FROM class_per

WHERE code_clroom=  '$classId' and day='$day' and period='$period'";
$result = dbQuery($sql);
if (dbNumRows($result) == 1) 
{

//an yparxei diagrapse ton
$sql = "DELETE FROM class_per 

WHERE code_clroom=  '$classId' and day='$day' and 
period='$period'";

dbQuery($sql);
//eisagwgh ths neas diagrafhs
$sql   = "INSERT INTO class_per (code_clroom, day, period,timi)

  VALUES ('$classId','$day','$period','$timiper')";
dbQuery($sql);

}
else 
{

$sql   = "INSERT INTO class_per (code_clroom, day, period,timi)
  VALUES ('$classId','$day','$period','$timiper')";

dbQuery($sql);



}
}
header('Location: index.php');

}
}

/*
Modify a user

*/
function modifyClassPer()
{
    $classId        = (int)$_GET['classId'];
//eisagwgh stoixeiwn ston pinaka tvn teach_per

for($i=1;$i<=7;$i++)
{

for($j=1;$j<=5;$j++)
{

$timiper       = $_POST['tdf'.$i.$j];//timh periorismou
$day = $j;//hmera periorismou
$period = $i;//periodos periorismou
//elegxos an yparxei hdh timh 
$sql    = "UPDATE class_per 

               SET timi = '$timiper'
               WHERE code_clroom = '$classId' and day='$day' and period='$period'";
           
    $result = dbQuery($sql) or die('Δεν μπόρεσε να γίνει ενημέρωση του Καθηγητή. ' . 

mysql_error());
}
header('Location: index.php?classId='.$classId);

}
}

/*
Remove a user

*/
function deleteClassPer()
{

if (isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {
$classId = (int)$_GET['classId'];

} else {
header('Location: index.php');

}
$sql = "DELETE FROM class_per 
        WHERE code_clroom = $classId";
dbQuery($sql);
header('Location: index.php');

}
?>

./admin/include/template.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
$self = WEB_ROOT . 'admin/index.php';
?>
<?php
  $pos2 = strpos (ALL_ROOT, 'admin');

$asko = substr(ALL_ROOT, 0, $pos2);  // abcd
$code = $_SESSION['admin_user_id'];?>

<html>
<head>
<title><?php echo $pageTitle; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<link href="<?php echo $asko;?>admin/include/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">



<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="<?php echo 
$asko;?>library/common.js"></script>

<?php
$n = count($script);
for ($i = 0; $i < $n; $i++) {

if ($script[$i] != '') {
echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="' . $asko. 

'admin/library/' . $script[$i]. '"></script>';
}

}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
-->
</style>
</head>
<body >
  
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="graybox">
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#000066"  ><img src="<?php echo $asko;?>admin/include/banner-

top.gif" width="750" height="75"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="contentArea">&nbsp;</td>
  <td class="contentArea"><div align="right"><?php

$sql = "SELECT user_name 
        FROM tbl_user 

WHERE user_id = $code";
$result = dbQuery($sql);

if (dbNumRows($result) == 1) 
{

$row = dbFetchAssoc($result);
extract($row);
echo "<strong>Έχετε εισέλθει ως Χρήστης: ".$user_name."</strong>";

}
?>
  </div>

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width="150" valign="top" class="navArea">

  <span class="style1"><a href="<?php echo $asko; ?>admin/" class="leftnav">Αρχική 
Σελίδα</a> 

  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher/" class="leftnav">Καθηγητές</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson/" class="leftnav">Μαθήματα</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/tmima/" class="leftnav">Τμήμα</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class/" class="leftnav">Τάξη</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/periods/" class="leftnav">Χρονικές Περίοδοι</a>

   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/user/" class="leftnav">Χρήστες </a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher_per/" class="leftnav">Περιορισμοί Καθηγητών 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_per" class="leftnav">Περιορισμοί Μαθήματων 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class_per/" class="leftnav">Περιορισμοί Αιθουσών 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teach_lesson/" class="leftnav">Διδασκαλία 

Μαθημάτων </a> 
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_class/" class="leftnav">Μαθήματα ανα 

Τάξη</a>      </span>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/program/" class="leftnav">Δημιουργία-Παρουσίαση 

Προγράμματος</a>      </span>
    <a href="<?php echo $asko; ?>admin/index.php?logout" class="leftnav">Έξοδος</a></td>
    <td   width="600" valign="top" class="contentArea">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">



        <tr>
          <td align="left" valign="top"  >
<?php
require_once $content;  
?>          </td>
        </tr>
      </table>   </td>
  </tr>
</table>
<p align="center">Copyright &copy; 2007 - <?php echo date('Y'); ?> </p>
</body>
</html>

./admin/include/footer.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
$self = WEB_ROOT . 'admin/index.php';
?>
<?php
  $pos2 = strpos (ALL_ROOT, 'admin');

$asko = substr(ALL_ROOT, 0, $pos2);  // abcd
$code = $_SESSION['admin_user_id'];?>

<html>
<head>
<title><?php echo $pageTitle; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<link href="<?php echo $asko;?>admin/include/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="<?php echo 

$asko;?>library/common.js"></script>
<?php
$n = count($script);
for ($i = 0; $i < $n; $i++) {

if ($script[$i] != '') {
echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="' . $asko. 

'admin/library/' . $script[$i]. '"></script>';
}

}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
-->
</style>
</head>
<body >
  
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="graybox">
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#000066"  ><img src="<?php echo $asko;?>admin/include/banner-

top.gif" width="750" height="75"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="contentArea">&nbsp;</td>
  <td class="contentArea"><div align="right"><?php

$sql = "SELECT user_name 
        FROM tbl_user 

WHERE user_id = $code";
$result = dbQuery($sql);

if (dbNumRows($result) == 1) 
{

$row = dbFetchAssoc($result);
extract($row);



echo "<strong>Έχετε εισέλθει ως Χρήστης: ".$user_name."</strong>";
}

?>
  </div>

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width="150" valign="top" class="navArea">

  <span class="style1"><a href="<?php echo $asko; ?>admin/" class="leftnav">Αρχική 
Σελίδα</a> 

  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher/" class="leftnav">Καθηγητές</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson/" class="leftnav">Μαθήματα</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/tmima/" class="leftnav">Τμήμα</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class/" class="leftnav">Τάξη</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/periods/" class="leftnav">Χρονικές Περίοδοι</a>

   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/user/" class="leftnav">Χρήστες </a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher_per/" class="leftnav">Περιορισμοί Καθηγητών 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_per" class="leftnav">Περιορισμοί Μαθήματων 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class_per/" class="leftnav">Περιορισμοί Αιθουσών 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teach_lesson/" class="leftnav">Διδασκαλία 

Μαθημάτων </a> 
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_class/" class="leftnav">Μαθήματα ανα 

Τάξη</a>      </span>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/program/" class="leftnav">Δημιουργία-Παρουσίαση 

Προγράμματος</a>      </span>
    <a href="<?php echo $asko; ?>admin/index.php?logout" class="leftnav">Έξοδος</a></td>
    <td   width="600" valign="top" class="contentArea">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">
        <tr>
          <td align="left" valign="top"  >
<?php
require_once $content;  
?>          </td>
        </tr>
      </table>   </td>
  </tr>
</table>
<p align="center">Copyright &copy; 2007 - <?php echo date('Y'); ?> </p>
</body>
</html>

./admin/include/header.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}

$self = WEB_ROOT . 'admin/index.php';
?>
<?php
  $pos2 = strpos (ALL_ROOT, 'admin');

$asko = substr(ALL_ROOT, 0, $pos2);  // abcd
$code = $_SESSION['admin_user_id'];

 
  ?>

<html>
<head>
<title><?php echo $pageTitle; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<link href="<?php echo $asko;?>admin/include/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">



<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="<?php echo 
$asko;?>library/common.js"></script>

<?php
$n = count($script);
for ($i = 0; $i < $n; $i++) {

if ($script[$i] != '') {
echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="' . $asko. 

'admin/library/' . $script[$i]. '"></script>';
}

}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
-->
</style>
</head>
<body >
  
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="graybox">
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#000066"  ><img src="<?php echo $asko;?>admin/include/banner-

top.gif" width="750" height="75"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="contentArea">&nbsp;</td>
  <td class="contentArea"><div align="right"><?php

$sql = "SELECT user_name 
        FROM tbl_user 

WHERE user_id = $code";
$result = dbQuery($sql);

if (dbNumRows($result) == 1) 
{

$row = dbFetchAssoc($result);
extract($row);
echo "<strong>Έχετε εισέλθει ως Χρήστης: ".$user_name."</strong>";

}
?>
  </div>

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width="150" valign="top" class="navArea">

  <span class="style1"><a href="<?php echo $asko; ?>admin/" class="leftnav">Αρχική 
Σελίδα</a> 

  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher/" class="leftnav">Καθηγητές</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson/" class="leftnav">Μαθήματα</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/tmima/" class="leftnav">Τμήμα</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class/" class="leftnav">Τάξη</a>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/periods/" class="leftnav">Χρονικές Περίοδοι</a>

   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/user/" class="leftnav">Χρήστες </a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teacher_per/" class="leftnav">Περιορισμοί Καθηγητών 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_per" class="leftnav">Περιορισμοί Μαθήματων 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/class_per/" class="leftnav">Περιορισμοί Αιθουσών 

</a> 
   <a href="<?php echo $asko; ?>admin/teach_lesson/" class="leftnav">Διδασκαλία 

Μαθημάτων </a> 
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/lesson_class/" class="leftnav">Μαθήματα ανα 

Τάξη</a>      </span>
  <a href="<?php echo $asko; ?>admin/program/" class="leftnav">Δημιουργία-Παρουσίαση 

Προγράμματος</a>      </span>
    <a href="<?php echo $asko; ?>admin/index.php?logout" class="leftnav">Έξοδος</a></td>
    <td   width="600" valign="top" class="contentArea">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">



        <tr>
          <td align="left" valign="top"  >
<?php
require_once $content;  
?>          </td>
        </tr>
      </table>   </td>
  </tr>
</table>
<p align="center">Copyright &copy; 2007 - <?php echo date('Y'); ?> </p>
</body>
</html>

./admin/include/admin.css

#listTableHeader {
font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 14px;
color: #FFFFFF;
background-color: #7F92A4;
font-weight: bold;
background-position: center;

}
#infoTableHeader {

font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 14px;
color: #FFFFFF;
background-color: #7F92A4;
font-weight: bold;
background-position: center;

}
#entryTableHeader {

font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 14px;
color: #FFFFFF;
background-color: #7F92A4;
font-weight: bold;
background-position: center;

}
.entryTable {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
background-color: #DDDDDD;

}
.entryTable .label {

background-color: #EFEFEF;
}
.entryTable .content {

background-color: #FFFFFF;
}
.formTitle {

font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 16px;
font-weight: bold;

}
.box {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
border: 1px solid #336699;

}
.bluebox {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
background-color: #336699;
border: 1px solid #000000;



}
.topNav {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;
background-color: #FFFFFF;

}
.activeTopNav {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;
background-color: #CCCCFF;

}
.row1 {

background-color: #EFEFEF;
}
.row2 {

background-color: #DEDEDE;
}
.errorMessage {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 12px;
font-weight: bolder;
color: #CC3300;

}
body {

font-family: "Arial", "Helvetica", "sans-serif";
text-align: center;
font-size: 10px;

}
.text {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;

}
td.nav {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;
font-weight: normal;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
background-color: #6699CC;

}
td.nav:hover {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;
font-weight: normal;
color: #000000;
text-decoration: none;
background-color: #97C1E7;

}
a.nav {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;
font-weight: normal;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
display: block;

}
a.nav:hover {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;
font-weight: normal;
color: #000000;
text-decoration: none;
display: block;

}
.navSelected {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 14px;



font-weight: normal;
color: #333333;
text-decoration: none;
background-color: #DEDEDC;

}
a.bottomNav {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #333333;
text-decoration: underline;

}
a.bottomNav:hover {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #333333;
text-decoration: none;

}
.detail {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
border-right-width: 1px;
border-bottom-width: 1px;
border-left-width: 1px;
border-right-style: solid;
border-bottom-style: solid;
border-left-style: solid;
border-right-color: #666666;
border-bottom-color: #666666;
border-left-color: #666666;
background-color: #FFFFFF;

}
.detailSpacer {

border-bottom-width: 1px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #666666;

}
.tabSelected {

font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 14px;
font-weight: bolder;
border-top-width: 1px;
border-right-width: 1px;
border-left-width: 1px;
border-top-style: solid;
border-right-style: solid;
border-left-style: solid;
border-top-color: #666666;
border-right-color: #666666;
border-left-color: #666666;
background-color: #97C1E7;

}
.tabSelected:hover {

font-family: "Courier New", "Courier", "mono";
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #000000;
text-decoration: underline;
background-color: #97C1E7;

}
.tabNotSelected {

font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 12px;
background-color: #EEEEEE;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-style: solid;



border-bottom-color: #666666;
border-top-width: 1px;
border-right-width: 1px;
border-left-width: 1px;
border-top-style: solid;
border-right-style: solid;
border-left-style: solid;
border-top-color: #CCCCCC;
border-right-color: #CCCCCC;
border-left-color: #CCCCCC;

}
.tabNotSelected:hover {

font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 12px;
background-color: #FFFFCC;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #666666;
border-top-width: 1px;
border-right-width: 1px;
border-left-width: 1px;
border-top-style: solid;
border-right-style: solid;
border-left-style: solid;
border-top-color: #CCCCCC;
border-right-color: #CCCCCC;
border-left-color: #CCCCCC;

}
a.tabNav {

color: #000000;
text-decoration: underline;
font-weight: bolder;

}
a.tabNav:hover {

color: #000099;
text-decoration: none;
font-weight: bolder;

}
.whiteTable {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
border: 1px solid #336699;
background-color: #FFFFFF;

}
.lightBlue {

background-color: #AACCFF;
}
.navArea {

background-color: #FFFFFF;
}
.contentArea {

background-color: #FFFFFF;
}
a.leftnav {

font-family: "Arial", Arial, mono;
font-size: 13px;
color: #333333;
background-color: #AABBCA;
display: block;
padding: 2px 2px 2px 5px;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #666666;
height: 25px;
width: 150px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;



}
a.leftnav:hover {

font-family: "Arial", Arial, mono;
font-size: 13px;
color: #FFFFFF;
background-color: #999999;
display: block;
padding: 2px 2px 2px 5px;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #666666;
height: 25px;
width: 150px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;

}
.graybox {

background-color: #666666;
}
.footer {

font-size: 10px;
}
fieldset
{

border: #26a solid 1px;
}
legend
{

background: #fb0;
border: #26a solid 1px;
padding: 1px 10px;
font-weight: bold;

}
.errorMessage {

color: #990000;
font-family: "Courier New", Courier, mono;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
text-align: center;

}
.detailTable {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
background-color: #DDDDDD;

}
.detailTable .label {

background-color: #EFEFEF;
}
.detailTable .content {

background-color: #FFFFFF;
}

./admin/lesson/index.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
$_SESSION['login_return_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];
checkUser();
$view = (isset($_GET['view']) && $_GET['view'] != '') ? $_GET['view'] : '';
switch ($view) {

case 'list' :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Lessons';
break;

case 'add' :



$content = 'add.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Add Lessons';
break;

case 'modify' :
$content = 'modify.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Modify Lessons';
break;

default :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Lessons';

}
$script    = array('lesson.js');
require_once '../include/template.php';
?>

./admin/lesson/list.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
// for paging
// how many rows to show per page
$rowsPerPage = 13;
$sql = " SELECT code_l, name, synolikes_hours, description  FROM lessons";
$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
$pagingLink = getPagingLink($sql, $rowsPerPage);
?>
<div align="center"><strong>ΜΑΘΗΜΑΤΑ</strong></div>
<form action="processLesson.php?action=addLesson" method="post"  name="frmListLesson" 

id="frmListLesson">
  <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" class="text">
  <tr align="center" id="listTableHeader"> 
   <td>Μάθημα</td>
   <td>Ώρες</td>
   <td>Περιγραφή</td>
   <td width="75">Τροποποίηση</td>
   <td width="75">Διαγραφή</td>

  </tr>
  <?php
$cat_parent_id = 0;
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

$i = 0;

while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);

if ($i%2) {
$class = 'row1';

} else {
$class = 'row2';

}

$i += 1;
?>
  <tr class="<?php echo $class; ?>"> 
   <td><?php echo $name; ?></td>
   <td><?php echo $synolikes_hours; ?></td>
   <td><?php echo $description; ?></td>
   <td width="75" align="center"><a href="javascript:modifyLesson(<?php echo $code_l; ?

>);">Τροποποίηση</a></td>



   <td width="75" align="center"><a href="javascript:deleteLesson(<?php echo $code_l; ?
>);">Διαγραφή</a></td>

  </tr>
  <?php

} // end while

?>
  <tr> 
   <td colspan="5" align="center">
   <?php 
   echo $pagingLink;
   ?></td>
  </tr>
<?php
} 
else 
{
?>
  <tr> 
   <td colspan="5" align="center">Δεν έχει γίνει εισαγωγή κάποιου Μαθήματος</td>
  </tr>
  <?php
}
?>
<tr> 
<td colspan="5">
</td>
</tr>
<tr> 
<td colspan="5" align="right"> <input name="btnAddLesson" type="button" id="btnAddLesson" 

value="Εισαγωγή Μαθήματος" class="box" onClick="addLesson()"> 
</td>
</tr>
</table>
</form>

./admin/lesson/add.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}?> 
<form action="processLesson.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-data" 

name="frmLesson" id="frmLesson">
 <p align="center" class="formTitle">Εισαγωγή Μαθήματος </p>
 <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
<tr> 
<td width="150" class="label">Μάθημα </td>
<td class="content"> <input name="txt_Name" type="text" class="box" id="txt_Name" size="30" 

maxlength="50"></td>
</tr>
<tr> 
<td width="150" class="label">Ώρες</td>
<td class="content"><input name="txt_Hour" type="text" class="box" id="txt_Hour" size="30" 

maxlength="50" /></td>
</tr>
<tr> 
<td width="150" class="label">Περιγραφή</td>
<td class="content"><input name="txt_Description" type="text" class="box" id="txt_Description" 

size="30" maxlength="50" />   </td>
</tr>
</table>
<p align="right"> 



<input name="btnAddLesson" type="button" id="btnAddLesson" value="Εισαγωγή Μαθήματος" 
onClick="checkLessonForm();" class="box">

&nbsp;&nbsp;<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Άκυρωση 
Εισαγωγής" onClick="window.location.href='index.php';" class="box">  

</p>
</form>

./admin/lesson/modify.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
// make sure a category id exists
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0) {

$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
} else {

header('Location:index.php');
}
$sql = "SELECT code_l, name, synolikes_hours, description
        FROM lessons

WHERE code_l = $lessonId";
$result = dbQuery($sql);
$row = dbFetchAssoc($result);
extract($row);?>
<div align="center"><strong>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ</strong></div>
<form action="processlesson.php?action=modify&catId=<?php echo $catId; ?>" method="post" 

enctype="multipart/form-data" name="frmLesson" id="frmTeacher">
 <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
  <tr> 
   <td width="150" class="label"><div align="right">Μάθημα:</div></td>
   <td class="content"><input name="txt_Name" type="text" class="box" id="txtF_Name" 

value="<?php echo $name; ?>" size="30" maxlength="50"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td width="150" class="label"><div align="right">Ώρες:</div></td>
   <td class="content"> <input name="txt_Hour" type="text" class="box" id="txt_Hour" 

value="<?php echo $synolikes_hours; ?>" size="30" maxlength="50"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td width="150" class="label"><div align="right">Περιγραφή:</div></td>
   <td class="content"><input name="txt_Description" type="text" class="box" id="txt_Description" 

value="<?php echo $description; ?>" size="30" maxlength="150" /></td>
  </tr>
 </table>
 <p align="right"> 
  <input name="btnModify" type="button" id="btnModify" value="Επιβεβαίωση Τροποποίησης" 

onClick="checkLessonForm();" class="box">
  &nbsp;&nbsp;<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση 

Τροποποίησης" onClick="window.location.href='index.php';" class="box">
 </p>
</form>

./admin/lesson/processlesson.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
checkUser();
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : '';
switch ($action) {



    case 'add' :
        addLesson();
        break;
    case 'modify' :
        modifyLesson();
        break;
   case 'delete' :
        deleteLesson();
        break;
    default :
        // if action is not defined or unknown
        // move to main category page
        header('Location: index.php');
}

/*
    Add a lesson
*/
function addLesson()
{
    $Name  = $_POST['txt_Name'];
    $Hours  = $_POST['txt_Hour'];
    $Description  = $_POST['txt_Description'];

$sql   = "INSERT INTO lessons (name, synolikes_hours, description) 
              VALUES ('$Name', '$Hours', '$Description')";
    $result = dbQuery($sql) or die('Cannot add category' . mysql_error());
    header('Location: index.php');             
}

function modifyLesson()
{
    $lessonId       = (int)$_GET['lessonId'];
    $Name  = $_POST['txt_Name'];
    $Hours  = $_POST['txt_Hour'];
    $Description  = $_POST['txt_Description'];
$sql = "SELECT code_l, name, synolikes_hours, description 
        FROM lessons";
    $sql    = "UPDATE lessons 
               SET name = '$Name', synolikes_hours = '$Hours', description = '$Description'
               WHERE code_l = $lessonId";
    $result = dbQuery($sql) or die('Cannot update lesson. ' . mysql_error());
    header('Location: index.php');              
}

/*
    Remove a lesson
*/
function deleteLesson()
{

if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0) {
        $lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
    } else {
        header('Location: index.php');
    }

$sql = "DELETE FROM lessons
WHERE code_l =$lessonId";

dbQuery($sql);
header('Location: index.php');

}



./admin/lesson_class/index.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
$_SESSION['login_return_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];
checkUser();
$view = (isset($_GET['view']) && $_GET['view'] != '') ? $_GET['view'] : '';
switch ($view) {

case 'list' :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Users';
break;

case 'add' :
$content = 'add.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Add Lesson Classroom';
break;

case 'modify' :
$content = 'modify.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Modify Users';
break;

default :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Users';

}

$script    = array('Lesson_Class.js');
require_once '../include/template.php';
?>

./admin/lesson_class/add.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
//an exei epilegei kapoios kauhghths
if (isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {

$classId = (int)$_GET['classId'];
} else {

$classId = 0;
}
//an exei epilegei kapoio mathima
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0) {

$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
} else {

$lessonId = 0;
}
//an exei epilegei kapoio tmima
if (isset($_GET['tmimaId']) && (int)$_GET['tmimaId'] > 0) {

$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
} else {

$tmimaId = 0;
}
$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';
//edw ginete h lista me tis aiuoysew
$ClassroomList = buildClassroomOptions($classId);
//edw ginete h lista me tis aiuoyses
$LessonList = buildLessonsOptions_l($lessonId);
//edw ginete h lista me ta tmimata
$TmimaList = buildTmimaOptions($tmimaId);
?>
<style type="text/css">
<!--
.style4 {font-size: 11px; }



.style5 {
font-size: 12px;
font-weight: bold;
font-style: italic;

}
-->
</style>
<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processLessonClass.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-

data" name="frmAddLessonClass" id="frmAddLessonClass">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
  <tr>
    <td colspan="3" id="entryTableHeader"><div align="center">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ </div></td>
 </tr>
 <tr>
   <td width="78" class="label"><div align="right">Αίθουσες</div></td>
   <td width="162" class="content"><div align="left" >
     <select name="cboClassroom" id="cboClassroom" class="box" 

onchange="viewLessonClass();" >
        <option value="" selected="selected">-- Επιλέξτε Αίθουσα --</option>
      <?php

echo $ClassroomList;
?>
    </select>
<?php

$sql1 = " SELECT code_c,description FROM classroom where code_c = $classId ";
$result1 = mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
$row1 = mysql_fetch_array($result1,1);

?>
</div> </td>
    <td width="732" class="label" ><table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
      <tr >
        <td width="14%" class="label"><div align="right" class="style4">Κωδικός:</div></td>
        <td width="86%" ><span class="style5"><?php echo $row1['code_c'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Περιγραφή:</div></td>
        <td><span class="style5"><?php echo $row1['description'];?></span></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="78" class="label"><div align="right">Μαθήματα</div></td>
    <td class="content"><div align="center">
      <select name="cboLessons" id="cboLessons" class="box" onchange="viewLessonClass();">
        <option value="" selected="selected">-- Επιλέξτε Μάθημα --</option>
        <?php

echo $LessonList;
?>
      </select>
<?php

$sql1 = " SELECT code_l,name,synolikes_hours,description, syn_hmerwn FROM lessons 
where code_l = $lessonId ";

$result1 = mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
$row1 = mysql_fetch_array($result1,1);

?>
    </div></td>
    <td class="label"><table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
      <tr>
        <td width="24%"><div align="right" class="style4">Κωδικός:</div></td>
        <td width="76%" height="10"><span class="style5"><?php echo 

$row1['code_l'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Μάθημα:</div></td>



        <td height="10"><span class="style5"><?php echo $row1['name'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Συν. Ώρες :</div></td>
        <td height="10"><span class="style5"><?php echo $row1['synolikes_hours'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Περιγραφή:</div></td>
        <td height="10"><span class="style5"><?php echo $row1['description'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="27"><div align="right" class="style4">Συν.Ημερων :</div></td>
        <td height="10"><span class="style5"><?php echo $row1['syn_hmerwn'];?></span></td>
      </tr>
    </table> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="78" class="label"><div align="right">Τμήματα</div></td>
    <td class="content"><div align="center">
      <select name="cboTmima" id="cboTmima" class="box" onchange="viewLessonClass();">
        <option value="" selected="selected">-- Επιλέξτε Τμήμα --</option>
        <?php

echo $TmimaList;
?>
      </select>
    </div></td>
<?php

$sql1 = " SELECT code_d,name,sector,cycle FROM tmima where code_d = 
$tmimaId ";

$result1 = mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
$row1 = mysql_fetch_array($result1,1);

?>

    <td class="label"><table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
      <tr>
        <td width="14%"><div align="right" class="style4">Κωδικός:</div></td>
        <td width="86%"><span class="style5"><?php echo $row1['code_d'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Τμήμα:</div></td>
        <td><span class="style5"><?php echo $row1['name'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Τομέας:</div></td>
        <td><span class="style5"><?php echo $row1['sector'];?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right" class="style4">Κύκλος:</div></td>
        <td><span class="style5"><?php echo $row1['cycle'];?></span></td>
      </tr>
         </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" class="label"></td>
  </tr>
</table>
  <div align="right">
    <p>
      <input name="btnAddPer" type="button" id="btnAddPer" value="Καταχώρηση" 

onClick="checkAddLessonClass();" class="box">
      &nbsp;
      <input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση" 

onClick="window.location.href='index.php';" class="box">
      </p>
  </div>
</form>



./admin/lesson_class/list.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
// for paging
// how many rows to show per page
$rowsPerPage = 13;
$sql = " SELECT codel, codetm, codecroom  FROM les_tmi_cl ORDER BY codetm, codecroom 

ASC ";
$result     = dbQuery(getPagingQuery($sql, $rowsPerPage));
$pagingLink = getPagingLink($sql, $rowsPerPage);
?>
<p align="center"><strong>ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ </strong></p>
<form action="processTeachLesson.php?action=addTeachLesson" method="post" 

name="frmListTeachLesson" id="frmListTeachLesson">
 <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" class="text">
  <tr align="center" id="listTableHeader"> 
   <td>Μάθημα</td>
   <td>Τμήμα</td>
   <td>Αίθουσα</td>
   <td width="75">Διαγραφή</td>
  </tr>
  <?php
if (dbNumRows($result) > 0) 
{

$i = 0;
while($row = dbFetchAssoc($result)) 
{

extract($row);
// dialexe thn perigrafh ths taxhs
$sql1 = " SELECT description FROM classroom where code_c = $codecroom ";
$result1 = mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
$row1 = mysql_fetch_array($result1,1);
// dialexe to onoma toy tmhmatos
$sql2 = " SELECT name FROM tmima where code_d = $codetm ";
$result2     = mysql_query($sql2) or die(mysql_error());
$row2 = mysql_fetch_array($result2,1);
//extract($row2);
// dialexe to onoma toy lesson
$sql3 = " SELECT name FROM lessons where code_l = $codel ";
$result3     = mysql_query($sql3) or die(mysql_error());
$row3 = mysql_fetch_array($result3,1);
extract($row1);
if ($i%2) {

$class = 'row1';
} else {

$class = 'row2';
}
$i += 1;

?>
  <tr class="<?php echo $class; ?>"> 
   <td><?php echo $row3["name"]; ?></td>
   <td><?php echo $row2["name"]; ?></td>
   <td><?php echo $description; ?></td>
      <td width="75" align="center"><a href="javascript:deleteLessonClass(<?php echo 

$codecroom.',';echo $codel.',';echo $codetm; ?>);">Διαγραφή</a></td>
  </tr>
  <?php

} // end while
?>
  <tr> 
   <td colspan="5" align="center">
   <?php 
   echo $pagingLink;



   ?></td>
  </tr>
<?php} 
else {
?>
  <tr> 
   <td colspan="5" align="center">Δεν έχει γίνει εισαγωγή μαθήματος για κάποιο τμήμα.</td>
  </tr>
  <?php
}
?>
  <tr> 
   <td colspan="5">
</td>
  </tr>
  <tr> 
   <td colspan="5" align="right"> <input name="btnAddLessonClass" type="button" 

id="btnAddLessonClass" value="Εισαγωγή Μαθήματος και Αίθουσας" class="box" 
onClick="addLessonClass()"> 

   </td>
  </tr>
 </table>
 </form>

./admin/lesson_class/list.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
checkUser();
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : '';
switch ($action) {

case 'add' :
addLessonClass();
break;

case 'modify' :
modifyTeachLesson();
break;

case 'delete' :
deleteLessonclass();
break;

default :
    // if action is not defined or unknown

// move to main user page
header('Location: index.php');

}

function addLessonClass()
{
    $classId       = $_POST['cboClassroom'];
    $lessonId       = $_POST['cboLessons'];
    $tmimaId       = $_POST['cboTmima'];
//eisagwgh stoixeiwn ston pinaka tvn teach_per
$sql = "SELECT *

    FROM les_tmi_cl
WHERE codecroom=  '$classId' and codel='$lessonId' and 

codetm='$tmimaId'";
$result = dbQuery($sql);
if (dbNumRows($result) == 1) 
{

//an yparxei diagrapse ton
$sql = "DELETE FROM les_tmi_cl

WHERE codecroom=  '$classId' and codel='$lessonId' and 
codetm='$tmimaId'";

dbQuery($sql);
//eisagwgh ths neas diagrafhs
$sql   = "INSERT INTO les_tmi_cl (codecroom, codel, codetm)



  VALUES ('$classId','$lessonId','$tmimaId')";
dbQuery($sql);

}
else 
{

$sql   = "INSERT INTO les_tmi_cl (codecroom, codel, codetm)
  VALUES ('$classId','$lessonId','$tmimaId')";

dbQuery($sql);
}
header('Location: index.php');

}

/*
Modify a user

*/
function modifyTeachLesson()
{
    $teachId        = (int)$_GET['teachId'];
    $lessonId        = (int)$_GET['lessonId'];
    $tmimaId        = (int)$_GET['tmimaId'];

//elegxos an yparxei hdh timh 
$sql    = "UPDATE les_tmi_teach 

             SET code_t = '$teachId'
               WHERE code_teach = '$teachId' and day='$day' and period='$period'";
      $result = dbQuery($sql) or die('Δεν μπόρεσε να γίνει ενημέρωση του 

Καθηγητή. ' . mysql_error());
header('Location: index.php?teachId='.$teachId);

}

/*
Remove a user

*/
function deleteLessonClass()
{

if (isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {
$classId = (int)$_GET['classId'];

} else {
header('Location: index.php');

}
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0) {

$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
} else {

header('Location: index.php');
}
if (isset($_GET['tmimaId']) && (int)$_GET['tmimaId'] > 0) {

$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
} else {

header('Location: index.php');
}
$sql = "DELETE FROM les_tmi_cl 
        WHERE codecroom = $classId and codel=$lessonId and codetm = $tmimaId";
dbQuery($sql);
header('Location: index.php');

}
?>

./admin/lesson_per/list.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
$_SESSION['login_return_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];
checkUser();
$view = (isset($_GET['view']) && $_GET['view'] != '') ? $_GET['view'] : '';
switch ($view) {

case 'list' :



$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Lesson';
break;

case 'add' :
$content = 'add.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Add Lessons';
break;

case 'modify' :
$content = 'modify.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - Modify Lessons';
break;

default :
$content = 'list.php';
$pageTitle = 'Tee Admin Control Panel - View Lessons';

}
$script    = array('lesson_per.js');
require_once '../include/template.php';
?>

./admin/lesson_per/add.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
//an exei epilexh mia sygkekrimenh kathgoria.
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0

&&isset($_GET['tmimaId']) && (int)$_GET['tmimaId'] > 0
&&isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {
$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
$classId = (int)$_GET['classId'];

} else {
$lessonId = 0;
$tmimaId = 0;
$classId = 0;

}
$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';
//edw ginete h lista me tous kathigites pou exoun mpei oi periorismoi
$LessonList = buildLessonsPerOptions($lessonId);
?>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-->
</style>
<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processLessonPer.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-data" 

name="frmAddLessonPer" id="frmAddLessonPer">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
  <tr>
    <td colspan="2" id="entryTableHeader"><div align="center">ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="432" class="label"><div align="right">ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ:</div></td>
    <td width="776" class="content"><select name="cboLesson" id="cboLesson" class="box" 

onChange="viewLessonPer();">
      <option value="0" selected="selected">-- Επιλέξτε Μάθημα --</option>
      <?php

echo $LessonList;
?>
    </select></td>
  </tr>



  <tr>
    <td colspan="2" class="label">
   <table width="100%" border="1">
  <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DBDBDB"   ></td>
            <td width="77" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΔΕΥΤΕΡΑ 

</strong></div></td>
            <td width="60" bgcolor="#DBDBDB" ><div 

align="center"><strong>ΤΡΙΤΗ</strong></div></td>
            <td width="94" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΤΕΤΑΡΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΕΜΠΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</strong></div></td>
 </tr>
<?php
//ayta prsthesa egw twra
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
$sql = "SELECT code_lesson code_tmima, code_classroom, day, period, timi
        FROM lesson_per

where code_lesson= $lessonId and code_tmima = $tmimaId and code_classroom = $classId
ORDER BY code_lesson,period,day";

$result = dbQuery($sql);
//gia tis efta periodous epanalabe
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

echo "<tr>";
echo "<td width=\"66\" bgcolor=\"#DDDDDD\"  ><div align=\"right\" class=\"style2\">";
echo buildPeriod($i); 
echo "</div></td>";
for($j=1;$j<=5;$j++)
{

if($row = dbFetchAssoc($result))
{ 

extract($row);
if($timi==1){

$back_col = "green";
}
else if($timi==2){

$back_col = "yellow";
}
else if($timi==3){

$back_col = "orange";
}
else{

$back_col = "red";
}

echo "<td width=\"60\" id =\"td".$j.$i."\" style=\" background-color:".$back_col."\" 
><input name=\"tdf".$j.$i."\" type=\"hidden\" value=".$timi." />&nbsp;</td>";

}
}
echo " </tr>";

}
//mexri edw ta prosthesan
?>
</table></td>
</tr>
</table>
<div align="right">
<table>
<tr>
  <br>
  <td>



  <input name="btnLessonPer" type="button" id="btnLessonPer" value="Εισαγωγή νέου 
Περιορισμού" class="box" onClick="addLessonPer()">

</td>
  <?php
  if($lessonId<>0)
  { 

echo "<td>&nbsp;<input name=\"btnLessonPerMod\" type=\"button\" id=\"btnLessonPerMod\" 
value=\"Τροποποίηση Περιορισμών\" class=\"box\" onClick=\"modifyLessonPer(";

echo $lessonId.','.$tmimaId.','.$classId;
echo ")\"></td>";

  echo "<td>&nbsp;<input name=\"btnLessonPerDel\" type=\"button\" id=\"btnLessonPerDel\" 
value=\"Διαγραφή Περιορισμών\" class=\"box\" onClick=\"deleteLessonPer(";

echo $lessonId.','.$tmimaId.','.$classId;
echo ")\"></td>";

  }
  ?>

</tr>
  </table>
</div>
</form>
<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" bordercolordark="#000000">
  <tr>
    <td colspan="4" ><div align="center">Περιγραφή διαβάθμισης των χρωμάτων </div></td>
    </tr>
  <tr>
    <td  bgcolor="red"><div align="center">Αδυνατον</div></td>
    <td bgcolor="#FFA500"><div align="center">Σχεδόν Αδύνατον </div></td>
    <td bgcolor="#FFFF00"><div align="center">Ισως να μην μπορώ</div></td>
    <td bgcolor="GREEN"><div align="center">Μπορώ</div></td>
      </tr>
</table><?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
//an exei epilexh mia sygkekrimenh kathgoria.
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0

&&isset($_GET['tmimaId']) && (int)$_GET['tmimaId'] > 0
&&isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {
$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
$classId = (int)$_GET['classId'];

} else {
$lessonId = 0;
$tmimaId = 0;
$classId = 0;

}
$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';
//edw ginete h lista me tous kathigites pou exoun mpei oi periorismoi
$LessonList = buildLessonsPerOptions($lessonId);
?>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-->
</style>
<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processLessonPer.php?action=add" method="post" enctype="multipart/form-data" 

name="frmAddLessonPer" id="frmAddLessonPer">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 

class="entryTable">
  <tr>
    <td colspan="2" id="entryTableHeader"><div align="center">ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="432" class="label"><div align="right">ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ:</div></td>



    <td width="776" class="content"><select name="cboLesson" id="cboLesson" class="box" 
onChange="viewLessonPer();">

      <option value="0" selected="selected">-- Επιλέξτε Μάθημα --</option>
      <?php

echo $LessonList;
?>
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="label">
   <table width="100%" border="1">
  <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DBDBDB"   ></td>
            <td width="77" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΔΕΥΤΕΡΑ 

</strong></div></td>
            <td width="60" bgcolor="#DBDBDB" ><div 

align="center"><strong>ΤΡΙΤΗ</strong></div></td>
            <td width="94" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΤΕΤΑΡΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΕΜΠΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</strong></div></td>
 </tr>
<?php
///ayta prsthesa egw twra
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
$sql = "SELECT code_lesson code_tmima, code_classroom, day, period, timi
        FROM lesson_per

where code_lesson= $lessonId and code_tmima = $tmimaId and code_classroom = $classId
ORDER BY code_lesson,period,day";

$result = dbQuery($sql);
//gia tis efta periodous epanalabe
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

echo "<tr>";
echo "<td width=\"66\" bgcolor=\"#DDDDDD\"  ><div align=\"right\" class=\"style2\">";
echo buildPeriod($i); 
echo "</div></td>";
for($j=1;$j<=5;$j++)
{

if($row = dbFetchAssoc($result))
{ 

extract($row);
if($timi==1)
{

$back_col = "green";
}
else if($timi==2)
{

$back_col = "yellow";
}
else if($timi==3)
{

$back_col = "orange";
}
else
{

$back_col = "red";
}

echo "<td width=\"60\" id =\"td".$j.$i."\" style=\" background-
color:".$back_col."\" ><input name=\"tdf".$j.$i."\" type=\"hidden\" value=".$timi." />&nbsp;</td>";

}
}



echo " </tr>";
}
//mexri edw ta prosthesan
?>
</table></td>
</tr>
</table>
<div align="right">
<table>
<tr>
  <br>
  <td>
  <input name="btnLessonPer" type="button" id="btnLessonPer" value="Εισαγωγή νέου 

Περιορισμού" class="box" onClick="addLessonPer()">
</td>

  <?php
  if($lessonId<>0)
  { 

echo "<td>&nbsp;<input name=\"btnLessonPerMod\" type=\"button\" id=\"btnLessonPerMod\" 
value=\"Τροποποίηση Περιορισμών\" class=\"box\" onClick=\"modifyLessonPer(";

echo $lessonId.','.$tmimaId.','.$classId;
echo ")\"></td>";

  echo "<td>&nbsp;<input name=\"btnLessonPerDel\" type=\"button\" id=\"btnLessonPerDel\" 
value=\"Διαγραφή Περιορισμών\" class=\"box\" onClick=\"deleteLessonPer(";

echo $lessonId.','.$tmimaId.','.$classId;
echo ")\"></td>";

  }
  ?>

</tr>
  </table>

</div>
</form>
<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" bordercolordark="#000000">
  <tr>
    <td colspan="4" ><div align="center">Περιγραφή διαβάθμισης των χρωμάτων </div></td>
    </tr>
  <tr>
    <td  bgcolor="red"><div align="center">Αδυνατον</div></td>
    <td bgcolor="#FFA500"><div align="center">Σχεδόν Αδύνατον </div></td>
    <td bgcolor="#FFFF00"><div align="center">Ισως να μην μπορώ</div></td>
    <td bgcolor="GREEN"><div align="center">Μπορώ</div></td>
      </tr>
</table>

./admin/lesson_per/modify.php

<?php
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0

&&isset($_GET['tmimaId']) && (int)$_GET['tmimaId'] > 0
&&isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {
$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
$classId = (int)$_GET['classId'];

} else {
header('Location: index.php');

}
$errorMessage = (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] != '') ? $_GET['error'] : '&nbsp;';
//briskei to epitheto tou atomou pou theloume na kanoume tropopoihsh
$sql = "SELECT name
        FROM lessons

where code_l = '$lessonId'";
$result = dbQuery($sql);



if($row = dbFetchAssoc($result))
{

extract($row);
}?> 
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-->
</style>
<p class="errorMessage"><?php echo $errorMessage; ?></p>
<form action="processLessonPer.php?action=modify&lessonId=<?php echo 

$lessonId."&tmimaId=".$tmimaId."&classId=".$classId; ?>" method="post" enctype="multipart/form-
data" name="frmModifyLessonPer" id="frmModifyLessonPer">

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" 
class="entryTable">

  <tr>
    <td colspan="2" id="entryTableHeader"><div align="center">ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:<?PHP echo $name;?></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="150" class="label"><div 

align="right"><table><tr><td>Μαθήματα:</td><td><label><?PHP echo 
$name;?></label></td></tr></table></div></td>

  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="label">
      <p align="center"><strong>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
//-->
          </script>
        </strong></p>
<table width="100%" border="1">
  <tr>
            <td width="66" bgcolor="#DBDBDB"   ></td>
            <td width="77" bgcolor="#DBDBDB"  ><div align="center"><strong>ΔΕΥΤΕΡΑ 

</strong></div></td>
            <td width="60" bgcolor="#DBDBDB" ><div 

align="center"><strong>ΤΡΙΤΗ</strong></div></td>
            <td width="94" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΤΕΤΑΡΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΕΜΠΤΗ</strong></div></td>
            <td width="96" bgcolor="#DBDBDB"  ><div 

align="center"><strong>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</strong></div></td>
 </tr>
<?php
///ayta prsthesa egw twra
if (!defined('WEB_ROOT')) {

exit;
}
$sql = "SELECT code_lesson, code_tmima, code_classroom, day, period, timi
        FROM lesson_per

where code_lesson= $lessonId AND code_tmima= $tmimaId AND code_classroom= 
$classId

ORDER BY code_lesson,period,day";
$result = dbQuery($sql);
//gia tis efta periodous epanalabe
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

echo "<tr>";
echo "<td width=\"66\" bgcolor=\"#DDDDDD\"  ><div align=\"right\" class=\"style2\">";
echo buildPeriod($i); 
echo "</div></td>";
for($j=1;$j<=5;$j++)
{

if($row = dbFetchAssoc($result)){ 
extract($row);



if($timi==1){
$back_col = "green";

}
else if($timi==2) {

$back_col = "yellow";
}
else if($timi==3) {

$back_col = "orange";
}
else{

$back_col = "red";
}
echo "<td width=\"60\" id =\"td".$i.$j."\" style=\" background-

color:".$back_col."\" onclick=\"bacolor('td".$i.$j."','tdf".$i.$j."');\" ><input name=\"tdf".$i.$j."\" 
type=\"hidden\" value=".$timi." />&nbsp;</td>";

}
}
echo " </tr>";
}
?>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<div align="right"><p><input name="btnLessonPerMod" type="submit" id="btnLessonPerMod" 

value="Εισαγωγή Αλλαγών" class="box" >
    &nbsp;
    <input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="Ακύρωση" 

onClick="window.location.href='index.php?lessonId=<? echo 
$lessonId."&tmimaId=".$tmimaId."&classId=".$classId;?>';" class="box">

  </p>
  </div>
</form>

<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" bordercolordark="#000000">
  <tr>
    <td colspan="4" ><div align="center">Περιγραφή διαβάθμισης των χρωμάτων </div></td>
    </tr>
  <tr>
    <td  bgcolor="red"><div align="center">Αδυνατον</div></td>
    <td bgcolor="#FFA500"><div align="center">Σχεδόν Αδύνατον </div></td>
    <td bgcolor="#FFFF00"><div align="center">Ισως να μην μπορώ</div></td>
    <td bgcolor="GREEN"><div align="center">Μπορώ</div></td>
      </tr>
</table>

./admin/lesson_per/add.php

<?php
require_once '../../library/config.php';
require_once '../library/functions.php';
checkUser();
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : '';
switch ($action) {

case 'add' :
addLessonPer();
break;

case 'modify' :
modifyLessonPer();
break;

case 'delete' :
deleteLessonPer();
break;

default :
    // if action is not defined or unknown

// move to main user page



header('Location: index.php');
}

function addLessonPer()
{
    $lessonId = $_POST['cboLesson'];
//eisagwgh stoixeiwn ston) pinaka tvn teach_per

$lessoncode = substr($lessonId,0, strpos($lessonId,"|"));
// pernw tous codikous tou tmhmato tou mathimato s kai ths aithousas
$lessonId =substr($lessonId, strpos($lessonId,"|")+1);
$tmimacode = substr($lessonId,0, strpos($lessonId,"|"));
$classroomcode = substr($lessonId, strpos($lessonId,"|")+1);
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

for($j=1;$j<=5;$j++)
{

$timiper       = $_POST['tdf'.$i.$j];//timh periorismou
$day = $j;//hmera periorismou
$period = $i;//periodos periorismou
//elegxos an yparxei hdh timh 
$sql = "SELECT code_lesson, code_tmima, code_classroom

        FROM lesson_per
WHERE code_lesson=  '$lessoncode' and code_tmima=  '$tmimacode' 

and code_classroom=  '$classroomcode' and day='$day' and period='$period'";
$result = dbQuery($sql);
if (dbNumRows($result) == 1) 
{

//an yparxei diagrapse ton
$sql = "DELETE FROM lesson_per 
WHERE code_lesson=  '$lessoncode' and code_tmima=  '$tmimacode' 
and code_classroom=  '$classroomcode' and day='$day' and 

period='$period'";
dbQuery($sql);
//eisagwgh ths neas diagrafhs
$sql   = "INSERT INTO lesson_per (code_lesson,code_tmima, 

code_classroom , day, period,timi)
  VALUES ('$lessoncode','$tmimacode', '$classroomcode', 

'$day','$period','$timiper')";
dbQuery($sql);
}
else 
{

  $sql   = "INSERT INTO lesson_per (code_lesson,code_tmima, 
code_classroom , day, period,timi)

  VALUES 
('$lessoncode','$tmimacode','$classroomcode','$day','$period','$timiper')";

dbQuery($sql);
}

}
header('Location: index.php');

}
}
/*

Modify a user
*/
function modifyLessonPer()
{
    $lessonId = (int)$_GET['lessonId'];

$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
$classId = (int)$_GET['classId'];

//eisagwgh stoixeiwn ston pinaka tvn teach_per
for($i=1;$i<=7;$i++)
{

for($j=1;$j<=5;$j++)
{

$timiper       = $_POST['tdf'.$i.$j];//timh periorismou
$day = $j;//hmera periorismou



$period = $i;//periodos periorismou
//elegxos an yparxei hdh timh 
$sql    = "UPDATE lesson_per 

               SET timi = '$timiper'
               WHERE code_lesson = '$lessonId' and code_tmima=  '$tmimaId' 

and code_classroom=  '$classId' and day='$day' and period='$period'";
    $result = dbQuery($sql) or die('Δεν μπόρεσε να γίνει ενημέρωση του Καθηγητή. ' . 

mysql_error());
}
header('Location: index.php?lessonId='.$lessonId);

}
}

/*
Remove a user

*/
function deleteLessonPer()
{
if (isset($_GET['lessonId']) && (int)$_GET['lessonId'] > 0

&&isset($_GET['tmimaId']) && (int)$_GET['tmimaId'] > 0
&&isset($_GET['classId']) && (int)$_GET['classId'] > 0) {

$lessonId = (int)$_GET['lessonId'];
$tmimaId = (int)$_GET['tmimaId'];
$classId = (int)$_GET['classId'];

}
else 
{

header('Location: index.php');
}
$sql = "DELETE FROM lesson_per 
        WHERE code_lesson = $lessonId and code_tmima = $tmimaId and code_classroom = 

$classId";
dbQuery($sql);
header('Location: index.php');

}?>
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