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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία πραγματεύεται τη μελέτη, ανάλυση και υλοποίηση ενός πληροφοριακού
συστήματος. Στο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες μέσω του διαδικτύου.
Αντικείμενο του συστήματος είναι η αυτοματοποίηση των διεργασιών του
πανεπιστημίου Μακεδονίας και η βελτίωση της εργασίας των χρηστών. Οι απαιτήσεις
δεν ήταν γνωστές εκ των προτέρων, αλλά έπρεπε να διερευνηθούν. Αυτό έγινε με τη
τεχνική των συνεντεύξεων σε μεγάλο βαθμό και σε μικρότερο με τη μελέτη των
εγγράφων. Ύστερα από ανάλυση των στοιχείων που μαζεύτηκαν καταλήξαμε στις
απαιτήσεις που υπήρχαν. Οι απαιτήσεις περιγράφηκαν με τη χρήση των Περιπτώσεων
Χρήσης. Εκεί έγινε λεπτομερής περιγραφή των βημάτων που θα ακολουθούνται για
να ολοκληρωθεί η ικανοποίηση μιας απαίτησης. Επίσης παρατέθηκαν τα απαραίτητα
διαγράμματα για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος. Εκτός
από την ανάλυση ανά Περίπτωση Χρήσης έπρεπε να γίνει και ανάλυση ανά χρήστη.
Δηλαδή να παρουσιαστούν οι επιλογές που θα έχει ο κάθε χρήστης όταν εισέρχεται
στο σύστημα. Από την ανάλυση των Περιπτώσεων Χρήσης οδηγηθήκαμε στη
δημιουργία του διαγράμματος Ε – R . Εκεί περιγράφεται με γραφικό τρόπο η βάση
δεδομένων που είναι απαραίτητη για νε λειτουργεί σωστά το σύστημα. Επόμενο βήμα
ήταν η δημιουργία των πινάκων της βάσης δεδομένων με τη χρήση του εργαλείου
phpMyAdmin. Τέλος έγινε η συγγραφή του κώδικα PHP για να είναι ορατοί οι
πίνακές μας από την ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα εισέρχονται οι χρήστες στο
σύστημα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνολογία της πληροφορικής και η χρήση του διαδικτύου έχουν διαγράψει τα
τελευταία χρόνια ανοδική πορεία με όλο και αυξανόμενο ρυθμό. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη χρήση τους σε όλο και περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς
μας. Φυσικό επακόλουθο ήταν να εισχωρήσουν και στον τομέα της εκπαίδευσης. Όχι
μόνο ως αντικείμενο διδασκαλίας αλλά και ως εργαλείο βελτίωσης της ίδιας της
εκπαίδευσης και του γενικότερου περιβάλλοντος όπως είναι το πανεπιστήμιο.
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση ενός συστήματος για το
πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης η υλοποίηση του έως ένα βαθμό. Η εφαρμογή του
συστήματος θα είναι μέσω του διαδικτύου με σκοπό τη χρησιμοποίηση του από
οποιοδήποτε σημείο χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του χρήστη στο
πανεπιστήμιο. Φυσικά κάτι τέτοιο θα προστατεύεται από έναν ασφαλή τρόπο
εισόδου. Για την υλοποίηση της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία
Web 2.0 και η τεχνολογία AJAX.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα έχει ως αντικείμενο την
αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του πανεπιστημίου και την παροχή
στους χρήστες εργαλείων που θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ταχύτητα
διεκπεραίωσης μιας εργασίας. Επίσης η διατήρηση ενός είδους αρχείου σε διάφορα
θέματα όπως είναι οι φοιτητικές εργασίες και οι γενικές συνελεύσεις. Κύριος
προσανατολισμός του συστήματος είναι η διευκόλυνση των μελών Δ.Ε.Π. χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι χρήστες παραμελούνται. Εκτός αυτών, χρήστες του
συστήματος είναι οι γραμματείες και οι φοιτητές σε όλα τα επίπεδα σπουδών,
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

2.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι απαιτήσεις του συστήματος δεν ήταν από πριν γνωστές. Διαπιστώθηκαν όμως
ύστερα από μια έρευνα που διήρκεσε περίπου δύο μήνες. Σε αυτή την έρευνα
χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η τεχνική της συνέντευξης και σε μικρότερο
βαθμό η τεχνική της μελέτης εγγράφων. Η δυσκολία της φάσης αυτής ήταν αρκετά
μεγάλη για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν η άγνοια των ουσιαστικών αναγκών από τους
χρήστες και ο δεύτερος η αδυναμία τους να φανταστούν ένα σύστημα που δεν
υπάρχει αυτή τη στιγμή υλοποιημένο.
Οι συνεντεύξεις ήταν μια μακροχρόνια διαδικασία η οποία είχε ως βασικό πρόβλημα
την έλλειψη χρόνου των συνεντευξιαζόμενων. Επιλέχθηκαν άτομα από όλα τα
επίπεδα και από διαφορετικά τμήματα του πανεπιστημίου. Αναλυτικά ήρθα σε επαφή
με τρία άτομα της γραμματείας, έξι μέλη Δ.Ε.Π., πάνω από δεκαπέντε προπτυχιακούς
φοιτητές διαφόρων ετών, δέκα μεταπτυχιακούς φοιτητές από τους οποίους οι δύο
ήταν σε διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τρεις διδακτορικούς
φοιτητές. Η συζήτηση με τον καθένα είχε να κάνει με τα προβλήματα που τον
απασχολούσαν γύρω από τη λειτουργία του πανεπιστημίου, την επαφή του με τους
άλλους υποψήφιους χρήστες του συστήματος, την παροχή εργαλείων που θα
βοηθούσαν την εργασία του και τέλος με τις λεπτομέρειες των διεργασιών που
λάμβανε μέρος.
Όσον αφορά τη μελέτη εγγράφων είχε ως αντικείμενο τα διάφορα έγγραφα που
χρησιμοποιεί η γραμματεία στην επαφή της με τους φοιτητές. Αυτά είτε
προμηθεύτηκαν από τη γραμματεία είτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.
Επίσης έγινε εξονυχιστικός έλεγχος των διαδικτυακών τόπων που διαθέτει το
πανεπιστήμιο με σκοπό τη διαπίστωση των παροχών που προσφέρει.

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έρευνα οδήγησε στις απαιτήσεις που έχει ο κάθε χρήστης αυτή τη στιγμή. Με άλλα
λόγια στα θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί και να επιλύσει το
σχεδιαζόμενο σύστημα.
Αναλυτικότερα οι προπτυχιακοί φοιτητές ήθελαν να μπορούν να επικοινωνούν με τη
γραμματεία τους μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή να κάνουν τα πάντα από το σπίτι
τους χωρίς να πρέπει να κάθονται στην ουρά για μια απλή δήλωση μαθημάτων. Την
ίδια απαίτηση είχε και η γραμματεία, την οποία θα ωφελούσε πάρα πολύ, όσον αφορά
το χρόνο εργασίας, μια απαλλαγή από το φόρτο των φοιτητών. Επίσης οι
προπτυχιακοί είχαν μεγάλο πρόβλημα με τη λήψη των συστατικών επιστολών.
Έπρεπε να ψάχνουν πάρα πολλά μέλη Δ.Ε.Π. μέχρι να καταφέρουν να παραλάβουν
τις συστατικές που ήθελαν πράγμα που απαιτούσε πολύ χρόνο χωρίς να είναι σίγουρο
το αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο προκαλούσε όπως είναι κατανοητό ιδιαίτερο πρόβλημα
και για τα μέλη Δ.Ε.Π. Ίδιες ανάγκες είχαν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πράγμα
αναμενόμενο λόγω της ομοιότητας του τρόπου λειτουργίας των δύο επιπέδων
εκπαίδευσης. Οι διδακτορικοί φοιτητές είχαν μεγάλη ανάγκη για οργάνωση της
δουλειάς τους πράγμα που προσπαθούσαν να καλύψουν με τη χρήση ημερολογίων
από το διαδίκτυο. Ίδια ανάγκη υπήρχε και στα μέλη Δ.Ε.Π. λόγω φόρτου εργασίας.
Επίσης έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψιν και ένα μεγάλο κεφάλαιο όπως είναι τα συνέδρια
που παρακολουθούν οι διδάκτορες. Τα μέλη Δ.Ε.Π. είχαν την ανάγκη για βελτίωση
της διαδικασίας οργάνωσης της γενικής συνέλευσης, πράγμα που απασχολούσε και
τη γραμματεία που επιβαρύνεται με την ειδοποίηση των μελών. Σημαντικό ρόλο
έπαιζε και η οργάνωση των εργασιών των οποίων ο αριθμός είναι τεράστιος. Αυτό θα
αποτελούσε σημαντική βοήθεια για τους φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. Επίσης βασικό
θέμα ήταν οι διάφορες επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα. Τέλος για όλους τους
χρήστες του συστήματος έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο αναζήτησης με σκοπό
να είναι εύκολος ο εντοπισμός κάποιου αντικειμένου όπως είναι μια εργασία ενός
φοιτητή ή μία απόφαση μιας γενικής συνέλευσης.

Οι απαιτήσεις που διαπιστώθηκαν χωρίζονται στις εξής παρακάτω κατηγορίες :
1. Έκδοση εγγράφων
2. Διαχείριση εργασιών
3. Διαχείριση συστατικών επιστολών
4. Δηλώσεις μαθημάτων
5. Διαχείριση των γενικών συνελεύσεων
6. Διαχείριση επιτροπών – εκλεκτορικών σωμάτων
7. Κλήρωση εκλεκτόρων
8. Αναζήτηση αντικειμένου
9. Διατήρηση ημερολογίου
10. Διατήρηση πίνακα ανακοινώσεων
11. Διαχείριση αίτησης για την κάλυψη εξόδων συνεδρίου
Αυτό έγινε για την καλύτερη ανάλυση τους η οποία έγινε με τη χρήση της μεθόδου
των περιπτώσεων χρήσης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιέχονται οι περιπτώσεις
χρήσης και η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση τους.

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι περιπτώσεις χρήσης, αλλιώς use cases, περιγράφουν με λεπτομερή τρόπο τις
απαιτήσεις που έχουμε από το σύστημα. Δηλαδή αναφέρονται τα βήματα που
ακολουθούνται για την ικανοποίηση μιας ανάγκης και ο τρόπος με τον οποίο
διαχειριζόμαστε μια εναλλακτική εξέλιξη. Κάθε απαίτηση αναλύεται μέσα από μία ή
περισσότερες περιπτώσεις χρήσης ανάλογα με το πόσο πολύπλοκη είναι η απαίτηση
και το πόσες ανάγκες έχει.
Για την περιγραφή περιπτώσεων χρήσης χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη δομή.
Αρχικά μια σύντομη περιγραφή της περίπτωσης χρήσης στην οποία αναφέρεται πιο
ακριβώς είναι το αντικείμενό της. Ύστερα αναφέρεται το γεγονός με το οποίο γίνεται
η έναρξη. Ακολουθεί η βασική ροή, δηλαδή τα βήματα που ακολουθούνται στην
περίπτωση που όλα λειτουργούν σύμφωνα με την αναμενόμενη εξέλιξη. Επόμενο
λογικό βήμα είναι να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια εξέλιξη
διαφορετική από την αναμενόμενη. Συνήθως υπάρχουν περισσότερες από μία
εναλλακτικές ροές. Ύστερα έρχονται, όταν είναι απαραίτητο, οι παρατηρήσεις στις
οποίες ξεκαθαρίζονται κάποιες λεπτομέρειες. Τέλος αναφέρονται οι απαιτήσεις της
περίπτωσης χρήσης. Αυτές μπορεί να προϋπάρχουν, να ακολουθούν μια περίπτωση ή
να είναι ειδικές.
Για να είναι πιο κατανοητή η λειτουργία των περιπτώσεων χρήσης έχουν
χρησιμοποιηθεί και δύο είδη διαγραμμάτων. Το «Activity» και το «Sequence»
διάγραμμα. Το «Activity Diagram» περιγράφει τα βήματα που ακολουθεί ο χρήστης
για να ολοκληρώσει μια περίπτωση χρήσης. Επίσης τις αποφάσεις που καλείται να
πάρει. Το «Sequence Diagram» ασχολείται με τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε
όλη τη διάρκεια. Να σημειωθεί ότι κατά βάση και στα δύο είδη διαγραμμάτων
περιγράφονται εκτός από τη βασική ροή και οι εναλλακτικές. Τέλος να διευκρινιστεί
ότι η χρήση των διαγραμμάτων γίνεται όταν κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με την
πολυπλοκότητας της εξέλιξης της κάθε περίπτωσης χρήσης.

3.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
3.1.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
Σύντομη περιγραφή
Αυτή η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε ένα χρήστη να εγγραφεί στο σύστημα με
σκοπό να καταχωρηθούν τα στοιχεία του και να εξειδικευτούν οι επιλογές που θα έχει
μπαίνοντας στο σύστημα.
Ροή γεγονότων
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ένας χρήστης εισέρχεται στο σύστημα για
πρώτη φορά και μόνο.
Βασική Ροή
1. Εισαγωγή χρήστη στο σύστημα και πιστοποίηση ονόματος και κωδικού
πρόσβασης.
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει την ομάδα χρηστών που ανήκει
3. Ο χρήστης την επιλέγει
4. Το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη με το χρήστη φόρμα για να
συμπληρώσει τα στοιχεία του
5. Συμπλήρωση της φόρμας από το χρήστη
6. Υποβολή της φόρμας στο σύστημα
7. Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης των στοιχείων από το χρήστη
8. Επιβεβαίωση από το χρήστη
9. Καταχώρηση χρήστη στο σύστημα
Εναλλακτικές Ροές
Μη επιβεβαίωση των στοιχείων από το χρήστη
Αν κατά το βήμα 8 της βασικής ροής ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει τα στοιχεία του
τότε έχουμε επανάληψη των βημάτων 2 έως και 7.

Μη ύπαρξη ονόματος και κωδικού πρόσβασης χρήστη
Αν κατά την εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα δεν είναι καταχωρημένα το όνομα
και ο κωδικός πρόσβασης τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης
επιβεβαιώνει ότι το είδε και τερματίζεται η περίπτωση χρήσης. Ο χρήστης πρέπει να
επικοινωνήσει μη το διαχειριστή του συστήματος για να επιλυθεί το πρόβλημα.
Παρατηρήσεις
Όπως παρατηρείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης δεν υπάρχει η επιλογή
αλλαγής των στοιχείων κάποιου χρήστη. Αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να
διασφαλίσουμε τη διαδικασία χρήσης του συστήματος από κάποιον με άλλα στοιχεία.
Π.Χ. να εκδοθούν έγγραφα με διαφορετικά στοιχεία. Για να γίνει αλλαγή των
στοιχείων πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έρθει σε επικοινωνία με το διαχειριστή του
συστήματος.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του
χρήστη.
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Ο χρήστης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει πλήρως το σύστημα.

3.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
3.2.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
Σύντομη περιγραφή
Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης
εισέρχεται στο σύστημα.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει στην αρχική σελίδα εισαγωγής
«είσοδος»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «είσοδος»
2. Το σύστημα ελέγχει εάν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει ολοκληρώσει την
εγγραφή του
3. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του χρήστη από τη βάση δεδομένων
4. Το σύστημα ελέγχει εάν ο πίνακας ανακοινώσεων του έχει κάποια
ανακοίνωση που δεν έχει σημειωθεί σαν διαβασμένη και επίσης εάν στο
ημερολόγιο είναι καταχωρημένο κάποιο συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες
5. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα ειδοποίησης του χρήστη
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε
7. Ο χρήστης χρησιμοποιεί κανονικά το σύστημα
Εναλλακτικές Ροές
Μη εγγεγραμμένος χρήστης
Στη περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του τότε
εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, η περίπτωση χρήσης τερματίζεται και ξεκινά η
περίπτωση χρήσης «εγγραφή χρήστη στο σύστημα»

Καμία νέα ανακοίνωση
Στην περίπτωση που ο πίνακας ανακοινώσεων του δεν έχει καμία ανακοίνωση που
δεν είναι σημειωμένη σαν διαβασμένη τότε ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το
σύστημα φυσιολογικά.
Αδυναμία ανάκτησης στοιχείων
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορέσει να ανακτήσει τα στοιχεία του χρήστη
ύστερα από έναν ορισμένο αριθμό προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα
λάθους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Παρατηρήσεις
Κατά τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του
χρήστη. Αυτό γίνεται για δύο λόγους, ο πρώτος είναι η εξατομίκευση του
συστήματος. Δηλαδή ανάλογα με το είδος του χρήστη εμφανίζονται και αντίστοιχες
επιλογές. Αυτό είναι πολύ λειτουργικό γιατί δεν χάνεται ο χρήστης σε άχρηστες
επιλογές και επίσης είναι πολύ καλό από πλευρά ασφάλειας του συστήματος. Ο
δεύτερος λόγος είναι γιατί τα στοιχεία του χρήστη θα είναι απαραίτητα σε
οποιαδήποτε ενέργεια κάνει ο χρήστης. Έτσι στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρήσης δεν
αναφέρεται η ανάκτηση των στοιχείων αλλά το σύστημα τα χρησιμοποιεί μέσα σε
αυτές γιατί εκείνα θεωρούνται γνωστά από την είσοδο.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Ο χρήστης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει πλήρως το σύστημα.

3.3 ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
3.3.1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΑΥΤΟΜΑΤΗ
–

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

–

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης οι φοιτητές μέσα από το διαδίκτυο είναι σε θέση να
ζητούν και να παραλαμβάνουν αυτόματα κάποιο έγγραφο. Αυτό μέχρι τώρα γινόταν
από τη γραμματεία με αποτέλεσμα την υπερβολική επιβάρυνσή της. Τα διαθέσιμα
έγγραφα είναι τα εξής : Πιστοποιητικό σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, αντίγραφο
πτυχίου.
Ροή γεγονότων
Αυτή η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ένας φοιτητής επιλέξει τη δραστηριότητα
«έκδοση εγγράφου» από κάποιο κεντρικό σημείο.
Βασική ροή
1. Ο φοιτητής επιλέγει «έκδοση εγγράφου»
2. Επιλέγει το έγγραφο που θέλει να εκδώσει
3. Το σύστημα δημιουργεί το απαραίτητο έγγραφο
4. Το σύστημα εμφανίζει το έγγραφο στο φοιτητή και ζητά επιβεβαίωση για την
εκτύπωση
5. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει την εκτύπωση
6. Εκτύπωση του εγγράφου
7. Υπογραφή του εγγράφου από το φοιτητή
Εναλλακτικές ροές
Καταβολή αντιτίμου στην περίπτωση έκδοσης αντίγραφου πτυχίου.
1. Επιλογή έκδοσης αντίγραφου πτυχίου
2. Εμφάνιση μηνύματος ενημέρωσης του φοιτητή σχετικά με την καταβολή
αντιτίμου για το συγκεκριμένο έγγραφο
3. Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας

4. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει τη συνέχεια
5. Το σύστημα εμφανίζει μια άδεια φόρμα σχετική με την πιστωτική κάρτα
6. Ο φοιτητής συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία
7. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για την ορθότητα των στοιχείων της
πιστωτικής
8. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει τα στοιχεία
9. Το σύστημα χρεώνει την πιστωτική με το ακριβές αντίτιμο
10. Το σύστημα ανακτά τα απαραίτητα στοιχεία του φοιτητή
11. Το σύστημα δημιουργεί το απαραίτητο έγγραφο
12. Το σύστημα εμφανίζει το έγγραφο στο φοιτητή και ζητά επιβεβαίωση για την
εκτύπωση
13. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει την εκτύπωση
14. Εκτύπωση του εγγράφου
15. Υπογραφή του εγγράφου από το φοιτητή
Μη επιβεβαίωση από το φοιτητή
Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις το σύστημα ζητάει μια επιβεβαίωση από το
φοιτητή και εκείνος την αρνείται, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Ο φοιτητής
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Δεν είναι δυνατή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας με το
απαραίτητο αντίτιμο τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο φοιτητής το
επιβεβαιώνει και η περίπτωση χρήσης λαμβάνει τέλος.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση του εγγράφου
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ύστερα από ένα ορισμένο αριθμό προσπαθειών δεν είναι
δυνατή η εκτύπωση του εγγράφου τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο φοιτητής
το επιβεβαιώνει και τελειώνει η περίπτωση χρήσης. Στην περίπτωση που το έγγραφο
προς εκτύπωση είναι ένα «Αντίγραφο πτυχίου» τότε πριν από το μήνυμα λάθους
ακυρώνεται η χρέωση της πιστωτικής.

Ειδικές απαιτήσεις
Ειδική απαίτηση είναι ο χρήστης να έχει εγκατεστημένο έναν εκτυπωτή στον
υπολογιστή από τον οποίο θα εισέρχεται στο σύστημα.
Προαπαιτήσεις
Στην περίπτωση του εγγράφου «Αντίγραφο πτυχίου» πρέπει να έχει ο χρήστης μια
πιστωτική κάρτα για να γίνει η χρέωση της.
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις.

3.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3.4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης η γραμματεία, η οποία είναι και η μόνη υπεύθυνη για
τις δηλώσεις μαθημάτων, καθορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι
δηλώσεις μαθημάτων. Επίσης μπορούν να γίνουν και κάποιες αλλαγές σε αυτό το
χρονικό διάστημα.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν η γραμματεία επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«καθορισμός περιόδου δήλωσης μαθημάτων»
Βασική ροή
1. Η γραμματεία επιλέγει «καθορισμός περιόδου δήλωσης μαθημάτων»
2. Το σύστημα εμφανίζει δύο επιλογές : Χειμερινή και Θερινή περίοδος
3. Η γραμματεία επιλέγει εάν η συγκεκριμένη περίοδος θα είναι χειμερινή ή
θερινή
4. Ακολουθεί η εναλλακτική ροή «καθορισμός περιόδου»
Εναλλακτικές ροές
Αλλαγή περιόδου δήλωσης μαθημάτων
1. Η γραμματεία επιλέγει «αλλαγή περιόδου δήλωσης μαθημάτων»
2. Το σύστημα συγκρίνει τη σημερινή ημερομηνία με την ημερομηνία έναρξης
και λήξης της «περιόδου δήλωσης μαθημάτων»
3.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι είναι μικρότερη από την ημερομηνία έναρξης
1. Ακολουθεί η εναλλακτική ροή «καθορισμός περιόδου»
3.2 Το σύστημα εντοπίζει ότι είναι μικρότερη ή ίση από την ημερομηνία λήξης
και μεγαλύτερη ή ίση από την ημερομηνία έναρξης

1. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ότι δεν μπορεί να αλλάξει η
ημερομηνία έναρξης
2. Η γραμματεία το επιβεβαιώνει
3. Ακολουθεί η εναλλακτική ροή «καθορισμός περιόδου» από το βήμα 3 και
ύστερα
3.3 Το σύστημα εντοπίζει ότι είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία λήξης
1. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ότι δεν μπορεί να αλλάξει η
περίοδος δήλωσης μαθημάτων
2. Η γραμματεία το επιβεβαιώνει και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται
Καθορισμός περιόδου
1. Το σύστημα ζητάει την ημερομηνία έναρξης της περιόδου
2. Η γραμματεία την καθορίζει
3. Το σύστημα ζητάει την ημερομηνία λήξης της περιόδου
4. Η γραμματεία την καθορίζει
5. Το σύστημα ελέγχει εάν η ημερομηνία έναρξης είναι μικρότερη από την
ημερομηνία λήξης και εάν και οι δύο ημερομηνίες είναι μεγαλύτερες από την
τρέχουσα
6. Το σύστημα εμφανίζει μια ολοκληρωτική αναφορά για την περίοδο δήλωσης
μαθημάτων και ζητά επιβεβαίωση
7. Η γραμματεία επιβεβαιώνει την περίοδο δήλωσης μαθημάτων
8. Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων αποθηκεύεται στο σύστημα
9. Το σύστημα κάνει μια μαζική καταχώρηση στον πίνακα ανακοινώσεων
Παρατηρήσεις
Εάν οι ημερομηνίες δεν ακολουθούν τη σειρά : τρέχουσα< έναρξη< λήξη, στο έλεγχο
που κάνει το σύστημα στην εναλλακτική ροή «καθορισμός περιόδου» τότε
εμφανίζεται μήνυμα λάθους, γίνεται επιβεβαίωση από το χρήστη και η περίπτωση
χρήσης τερματίζεται. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που η
γραμματεία δεν επιβεβαιώσει την ολοκληρωτική αναφορά για την περίοδο δήλωσης
μαθημάτων.

Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις.
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις.

3.4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»
Σύντομη περιγραφή
Αυτή η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε ένα φοιτητή να εγγραφεί σε μαθήματα του
τρέχοντος εξαμήνου. Ο φοιτητής θα μπορεί επίσης να κάνει κάποιες μεταβολές στα
μαθήματα τα οποία έχει επιλέξει. Όλα αυτά θα γίνονται μέσα σε ένα χρονικό
διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από την γραμματεία. Η λίστα μέσα από την οποία
θα επιλέγει ο φοιτητής θα επιλέγει μαθήματα θα περιέχει όλα τα προσφερόμενα
μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο φοιτητής επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο τη
δραστηριότητα «διαχείριση δήλωσης μαθημάτων»
Βασική ροή
1. Ο φοιτητής επιλέγει «διαχείριση δήλωσης μαθημάτων»
2. Το σύστημα ελέγχει εάν είναι ανοιχτή η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
μαθημάτων
3. Εάν είναι ανοιχτή το σύστημα εμφανίζει δύο επιλογές στον φοιτητή :
«δήλωση μαθημάτων» και «αλλαγή δήλωσης μαθημάτων»
4. Ο φοιτητής επιλέγει «δήλωση μαθημάτων»
5. Ο φοιτητής επιλέγει το εξάμηνο για το οποίο θέλει να κάνει δήλωση
μαθημάτων
6. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα
από τον κατάλογο μαθημάτων που διαθέτει για το συγκεκριμένο εξάμηνο
7. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα με το οποίο πληροφορεί το φοιτητή για το
πόσα μαθήματα μπορεί να επιλέξει
8. Ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που θέλει από τη λίστα
9. Το σύστημα δημιουργεί την αίτηση δήλωσης μαθημάτων με τα στοιχεία του
φοιτητή και τα μαθήματα που έχει επιλέξει
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της αίτησης από το φοιτητή
11. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει και δίνει εντολή για υποβολή της αίτησης

12. Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του φοιτητή και τον ειδοποιεί ότι η
εγγραφή ήταν επιτυχής
Εναλλακτικές ροές
Αλλαγή δήλωσης μαθημάτων
1. Ο φοιτητής επιλέγει «αλλαγή δήλωσης μαθημάτων»
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα
από τον κατάλογο μαθημάτων που διαθέτει και έχει επιλεγμένα τα μαθήματα
από την προηγούμενη δήλωση μαθημάτων
3. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα με το οποίο πληροφορεί το φοιτητή για το
πόσα μαθήματα μπορεί να επιλέξει
4. Ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που θέλει από τη λίστα
5. Το σύστημα δημιουργεί την αίτηση δήλωσης μαθημάτων με τα στοιχεία του
φοιτητή και τα μαθήματα που έχει επιλέξει
6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της αλλαγής από το φοιτητή
7. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει και δίνει εντολή για αλλαγή της προηγούμενης
αίτησης με τη νέα
8. Το σύστημα αποθηκεύει τη νέα επιλογή του φοιτητή και τον ειδοποιεί ότι η
εγγραφή ήταν επιτυχής
Εκτός περιόδου εγγραφών
Αν ο φοιτητής προσπαθήσει να εγγραφεί στα μαθήματα εκτός περιόδου εγγραφών
τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει ότι το είδε και η
περίπτωση χρήσης τερματίζεται. Δεν επιτρέπονται εγγραφές εκτός προκαθορισμένης
περιόδου εγγραφών.
Μη διαθέσιμος κατάλογος μαθημάτων
Εάν το σύστημα δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τον κατάλογο μαθημάτων ύστερα
από έναν αριθμό προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο φοιτητής
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Δεν βρέθηκε η προηγούμενη δήλωση μαθημάτων
Στην εναλλακτική ροή «Αλλαγή δήλωσης μαθημάτων» εάν δεν είναι δυνατή η
προηγούμενη επιλογή μαθημάτων του φοιτητή τότε η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται
κανονικά. Το μόνο που αλλάζει είναι το ότι στη λίστα με τα μαθήματα δεν υπάρχουν
σημειωμένες οι προηγούμενες επιλογές του φοιτητή. Επίσης εμφανίζεται ένα μήνυμα
λάθους, ο φοιτητής επιβεβαιώνει ότι το είδε και συνεχίζει με τη δήλωση μαθημάτων.
Αποτυχημένη προσπάθεια εγγραφής
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα και δεν είναι δυνατή η
συνέχιση της διαδικασίας τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο φοιτητής
επιβεβαιώνει ότι το είδε. Τώρα έχει δύο επιλογές, η μία είναι να ξεκινήσει από την
αρχή την περίπτωση χρήσης και η δεύτερη είναι να τερματιστεί η περίπτωση χρήσης.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Πρέπει να είμαστε εντός της περιόδου δήλωσης μαθημάτων
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Ο φοιτητής είναι σε θέση να εκτυπώσει τη δήλωση μαθημάτων που έχει κάνει ύστερα
από το πέρας της περιόδου εγγραφών. Αυτό γιατί τότε δεν θα μπορεί να αλλάξει την
επιλογή του. Η εκτύπωση είναι χρήσιμη για την παραλαβή των βιβλίων από τα
μαθήματα επιλογής.

3.4.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Αυτή η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε ένα φοιτητή να εκτυπώσει μια δήλωση
μαθημάτων που έχει ήδη κάνει. Αυτό γίνεται γιατί ο φοιτητής πρέπει να έχει ένα
αποδεικτικό δήλωσης των μαθημάτων επιλογής για να μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα
βιβλία
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο φοιτητής επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο τη
δραστηριότητα «εκτύπωση δήλωσης μαθημάτων»
Βασική ροή
1. Ο φοιτητής επιλέγει «εκτύπωση δήλωσης μαθημάτων»
2. Το σύστημα ανακτά τις δηλώσεις μαθημάτων που έχει κάνει ο συγκεκριμένος
φοιτητής
3. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με τα εξάμηνα στα οποία ο φοιτητής έχει
κάνει δήλωση μαθημάτων
4. Ο φοιτητής επιλέγει το εξάμηνο που τον ενδιαφέρει
5. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα και ζητά επιβεβαίωση της εκτύπωσης
6. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει την εκτύπωση
7. Το σύστημα δημιουργεί το αντίστοιχο έγγραφο
8. Το σύστημα δίνει εντολή για την εκτύπωση
Εναλλακτικές ροές
Δεν υπάρχουν οι δηλώσεις μαθημάτων που έχει κάνει ο φοιτητής
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δηλώσεων ύστερα από έναν
αριθμό προσπαθειών το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ο φοιτητής
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης λαμβάνει τέλος.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του εγγράφου
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία του εγγράφου ύστερα από έναν
αριθμό προσπαθειών το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ο φοιτητής
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης λαμβάνει τέλος
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Για να είναι δυνατή η εκτύπωση μιας δήλωσης μαθημάτων πρέπει η τρέχουσα
ημερομηνία να είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία λήξης της περιόδου δήλωσης
μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Ο φοιτητής είναι σε θέση να παραλάβει τα βιβλία των μαθημάτων επιλογής

3.4.4

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ

«ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Αυτή η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε μία γραμματεία να παίρνει συνολικές
αναφορές από τις δηλώσεις μαθημάτων που έχουν κάνει οι φοιτητές. Αυτές οι
αναφορές είναι απαραίτητες για την οργάνωση των τμημάτων.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ενεργοποιείται όταν η γραμματεία επιλέξει από κάπου κεντρικά
«έκδοση αναφορών»
Βασική ροή
1. Η γραμματεία επιλέγει «έκδοση αναφορών»
2. Το σύστημα ανακτά μια λίστα που περιέχει όλα τα εξάμηνα και όλα τα
μαθήματα του κάθε εξαμήνου
3. Το σύστημα εμφανίζει τα μαθήματα και ζητάει από το χρήστη να επιλέξει τα
μαθήματα για τα οποία θέλει αναφορές
4. Το σύστημα ζητά το έτος για το οποίο θα εκδοθούν οι αναφορές
5. Η γραμματεία ορίζει το έτος
6. Το σύστημα ανακτά τη λίστα των φοιτητών
7. Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα ρωτώντας το χρήστη εάν θέλει να
εκτυπωθούν οι αναφορές
8.1 Ο χρήστης επιλέγει όχι
9. Το σύστημα εμφανίζει απλά τις αναφορές
8.2 Ο χρήστης επιλέγει ναι
1. Το σύστημα δίνει εντολή για εκτύπωση των αναφορών
2. Το σύστημα εμφανίζει τις αναφορές στην οθόνη

Εναλλακτικές ροές
Δεν υπάρχει η λίστα των μαθημάτων
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να ανακτήσει τη λίστα με τα μαθήματα
ύστερα από έναν ορισμένο αριθμό προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα
λάθους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται
Δεν είναι δυνατή ανάκτηση της λίστας των φοιτητών
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να ανακτήσει τη λίστα με τους φοιτητές
που έχουν δηλώσει το μάθημα ύστερα από έναν ορισμένο αριθμό προσπαθειών τότε
εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση
χρήσης τερματίζεται
Αδυναμία εκτύπωσης
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μιας αναφοράς ύστερα από έναν
ορισμένο αριθμό προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης
επιβεβαιώνει ότι το είδε και το σύστημα εμφανίζει απλά την αναφορά στην οθόνη.
Αδυναμία εμφάνισης της αναφοράς
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να ανακτήσει μια αναφορά στην οθόνη
ύστερα από έναν ορισμένο αριθμό προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα
λάθους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις τέτοιου είδους
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις τέτοιου είδους

3.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.5.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το μέλος Δ.Ε.Π. θα μπορεί να καταχωρεί στο
σύστημα μία εργασία. Η εργασία μπορεί να είναι προπτυχιακή, μεταπτυχιακή ή
διδακτορικό. Επίσης θα μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει μια εργασία.
Ροή γεγονότων
Ως σημείο έναρξης της περίπτωσης χρήσης θεωρούμε την επιλογή από το χρήστη ,σε
ένα κεντρικό σημείο, «καταχώρηση εργασίας»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «καταχώρηση εργασίας»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το επίπεδο σπουδών στο οποίο
ανήκει η εργασία
3. Ο χρήστης το επιλέγει το επίπεδο σπουδών
4. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα για να γίνει η καταχώρηση
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία που τον ενδιαφέρουν
6. Το σύστημα αποθηκεύει την εργασία
Εναλλακτικές Ροές
Διόρθωση εργασίας
1. Ο χρήστης επιλέγει «διόρθωση εργασίας»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το επίπεδο σπουδών στο οποίο
ανήκει η εργασία
3. Ο χρήστης το επιλέγει το επίπεδο σπουδών
4. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με τις αποθηκευμένες εργασίες
5. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη που θέλει να διορθώσει
6. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τη φόρμα με τη συγκεκριμένη εργασία
7. Ο χρήστης διορθώνει τα πεδία που θέλει
8. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για την αλλαγή

9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αλλαγή και το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές
Διαγραφή εργασίας
1. Ο χρήστης επιλέγει «διαγραφή εργασίας»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το επίπεδο σπουδών στο οποίο
ανήκει η εργασία
3. Ο χρήστης το επιλέγει το επίπεδο σπουδών
4. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με τις αποθηκευμένες εργασίες
5. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη που θέλει να διαγράψει
6. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τη φόρμα με τη συγκεκριμένη εργασία
7. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για τη διαγραφή
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή
9. Το σύστημα διαγράφει την επιλεγμένη εργασία
Ενημέρωση εργασίας
1. Ο χρήστης επιλέγει «ενημέρωση εργασίας»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το επίπεδο σπουδών στο οποίο
ανήκει η εργασία
3. Ο χρήστης το επιλέγει το επίπεδο σπουδών
4. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με τις αποθηκευμένες εργασίες
5. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη στην οποία θέλει να προσθέσει σημειώσεις
6. Το σύστημα εμφανίζει μία φόρμα και ζητά από το χρήστη να συμπληρώσει τα
πεδία που θέλει
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα
8. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για την αποθήκευση της φόρμας
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει και οι σημειώσεις προσθέτονται στην επιλεγμένη
εργασία
Επιλογή επιπέδου σπουδών
Ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα σε τρεις τύπους : προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό. Εάν επιλέξει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρέπει να επιλέξει και εάν η
εργασία είναι διπλωματική ή όχι. Εάν ο χρήστης επιλέξει ότι δεν είναι διπλωματική

πρέπει να επιλέξει μέσα από μια λίστα εξαμήνων και μαθημάτων αυτό στο οποίο
ανήκει η εργασία.
Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να
ανακτήσει κάποια λίστα, φόρμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Εάν κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο ύστερα από μια σειρά προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Δεν υπάρχει καμία εργασία
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν βρει καμία εργασία να εμφανίσει τότε εμφανίζει
ένα μήνυμα πληροφόρησης του χρήστη, αυτός το επιβεβαιώνει και του δίνονται δύο
επιλογές : να ξεκινήσει η περίπτωση χρήσης από την αρχή ή να τερματιστεί.
Παρατηρήσεις
Όταν το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τις εργασίες ο τρόπος ταξινόμησης που
χρησιμοποιεί είναι αρχικά το έτος καταχώρησης και ύστερα η αλφαβητική σειρά.
Επίσης όταν κάποιος θέλει να διορθώσει ή να διαγράψει μια εργασία γνωρίζει τα
στοιχεία της εργασίας γι’ αυτό και έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος τρόπος αναζήτησης,
δηλαδή μέσα από το τμήμα, το μάθημα κ.τ.λ.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

Εδώ παρουσιάζεται η επιλογή του επιπέδου σπουδών :

3.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
3.6.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να καθορίσει
τα κριτήρια με βάση τα οποία θα δίνει μια συστατική επιστολή. Επίσης θα μπορεί να
επιλέξει τα μαθήματα που είναι σημαντικά για εκείνον.
Ροή γεγονότων
Όταν ο χρήστης – μέλος Δ.Ε.Π. επιλέξει «καθορισμός κριτηρίων συστατικών
επιστολών» από ένα κεντρικό σημείο ξεκινά και η συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης.
Βασική ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «καθορισμός κριτηρίων συστατικών επιστολών»
2. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με τα τμήματα και τα μεταπτυχιακά που
διαθέτει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας
3. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει εκείνα για τα οποία θέλει να
καθορίσει τα κριτήρια
4. Ο χρήστης επιλέγει εκείνα που τον ενδιαφέρουν
5. Για κάθε μια επιλογή επαναλαμβάνεται η εναλλακτική ροή καθορισμός
κριτηρίων
Εναλλακτικές ροές
Καθορισμός κριτηρίων
13. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να καταχωρήσει το βαθμό του γενικού μέσου
όρου πάνω από τον οποίο πρέπει να έχει ο υποψήφιος φοιτητής
14. Ο χρήστης δίνει το βαθμό που πιστεύει
15. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με όλα τα προσφερόμενα
μαθήματα
16. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει τα σημαντικά μαθήματα για
εκείνον (Ειδικά μαθήματα)

17. Ο χρήστης επιλέγει τα μαθήματα που θέλει
18. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να καταχωρήσει το βαθμό του μέσου όρου
των «ειδικών μαθημάτων» πάνω από τον οποίο πρέπει να έχει ο υποψήφιος
φοιτητής
19. Ο χρήστης δηλώνει το βαθμό που θέλει
20. Το σύστημα εμφανίζει μια ολοκληρωτική αναφορά και ζητά επιβεβαίωση
21. Ο χρήστης το επιβεβαιώνει
22. Το σύστημα αποθηκεύει τα κριτήρια
Αλλαγή κριτηρίων
1. Ο χρήστης επιλέγει «αλλαγή κριτηρίων» από ένα κεντρικό σημείο
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με τα τμήματα στα οποία το
μέλος Δ.Ε.Π. έχει καθορίσει τα κριτήρια των συστατικών επιστολών
3. Ο χρήστης επιλέγει αυτό που τον ενδιαφέρει
4. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια φόρμα με τα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί
5. Ο χρήστης αλλάζει αυτά που εκείνος επιθυμεί και υποβάλει τη φόρμα
6. Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση της αλλαγής των κριτηρίων
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις αλλαγές και το σύστημα αποθηκεύει τα νέα
κριτήρια
Διαγραφή ομάδας κριτηρίων
1. Ο χρήστης επιλέγει «διαγραφή κριτηρίων» από ένα κεντρικό σημείο
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με τα τμήματα στα οποία το
μέλος Δ.Ε.Π. έχει καθορίσει τα κριτήρια των συστατικών επιστολών
3. Ο χρήστης επιλέγει αυτό που θέλει να σβήσει
4. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της διαγραφής
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή
6. Το σύστημα σβήνει την αντίστοιχη ομάδα κριτηρίων

Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να
ανακτήσει κάποια λίστα, φόρμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Εάν κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο ύστερα από μια σειρά προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις τέτοιου είδους
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Ο φοιτητής είναι σε θέση να ενημερωθεί και να κάνει αίτηση για μια συστατική
επιστολή.

3.6.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τα κριτήρια που
έχει καθορίσει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. για να δεχθεί να παραδώσει σε ένα φοιτητή μια
συστατική επιστολή.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο φοιτητής επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«ενημέρωση για συστατικές επιστολές»
Βασική ροή
1. Ο φοιτητής επιλέγει «ενημέρωση για συστατικές επιστολές»
2. Το σύστημα ανακτά μία λίστα με όλα τα τμήματα και τα μεταπτυχιακά
προγράμματα που διαθέτει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα και ζητά από το χρήστη να επιλέξει το τμήμα
που τον ενδιαφέρει.
4. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα που θέλει
5. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο συγκεκριμένο τμήμα
6. Ο χρήστης επιλέγει τα μέλη Δ.Ε.Π. για τα οποία θέλει να λάβει την
ενημέρωση
7. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τις φόρμες με τα κριτήρια που έχουν
καθορίσει τα επιλεγμένα μέλη
Εναλλακτικές ροές
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κάποιας λίστας
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κάποιας λίστας ύστερα από ένα
ορισμένο αριθμό προσπαθειών το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης λαμβάνει τέλος.

Δεν έχουν καθοριστεί τα κριτήρια από κάποιο μέλος Δ.Ε.Π.
Όταν ένας φοιτητής επιλέξει κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο δεν έχει καθορίσει τα
κριτήρια που επιθυμεί τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα πληροφόρησης του φοιτητή. Ο
φοιτητής επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται. Όπως είναι
κατανοητό στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει επιλέξει και άλλα μέλη Δ.Ε.Π.
τότε η περίπτωση χρήσης τερματίζεται αφού η εμφάνιση των κριτηρίων είναι το
τελευταίο βήμα της
Αλλαγή τμήματος
Στο πέμπτο βήμα της βασικής ροής θα υπάρχει και η επιλογή αλλαγής τμήματος.
Αυτό γιατί ο χρήστης μπορεί να κάνει λάθος και να μην ανήκει το μέλος που τον
ενδιαφέρει στο τμήμα που έχει επιλέξει. Εάν επιλέξει την «αλλαγή τμήματος» η
περίπτωση χρήσης ξεκινά πάλι αλλά από το δεύτερο βήμα.
Παρατηρήσεις
Στη βασική ροή ο φοιτητής επιλέγει το τμήμα του πανεπιστημίου που τον ενδιαφέρει.
Προσοχή το τμήμα στο οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π. που τον ενδιαφέρει και όχι το
τμήμα που είναι εκείνος γραμμένος. Αυτό γιατί ορισμένα μέλη αναλαμβάνουν
μαθήματα από διαφορετικά από ένα τμήματα όπως επίσης και διάφορα μεταπτυχιακά
προγράμματα.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει να έχουν καθορίσει τα κριτήρια που επιθυμούν
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Ο φοιτητής είναι σε θέση να κάνει αίτηση για να λάβει μια συστατική επιστολή

3.6.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης ο φοιτητής θα μπορεί να καταθέτει ένα αίτημα για να
λάβει μια συστατική επιστολή. Επίσης θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος εάν ο φοιτητής
πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από τον καθηγητή.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο φοιτητής επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«καταχώρηση αίτησης για συστατική επιστολή»
Βασική ροή
1. Ο φοιτητής επιλέγει «καταχώρηση αίτησης για συστατική επιστολή»
2. Το σύστημα ανακτά μία λίστα με όλα τα τμήματα και τα μεταπτυχιακά
προγράμματα που διαθέτει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα και ζητά από το χρήστη να επιλέξει το τμήμα
που τον ενδιαφέρει.
4. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα που θέλει
5. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο συγκεκριμένο τμήμα
6. Ο φοιτητής επιλέγει το μέλος Δ.Ε.Π. από το οποίο θέλει να πάρει τη
συστατική επιστολή
7. Το σύστημα ελέγχει εάν το επιλεγμένο μέλος Δ.Ε.Π. έχει καθορίσει τα
κριτήρια
8. Το σύστημα ανακτά την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή
9. Το σύστημα υπολογίζει τον γενικό μέσο όρο και το μέσο όρο στα ειδικά
μαθήματα (τα έχει επιλέξει το μέλος Δ.Ε.Π.)
10. Το σύστημα ελέγχει εάν ο φοιτητής πληρεί τις προϋποθέσεις
11. Το σύστημα ζητά από το φοιτητή να δώσει τον αριθμό των σχολών στις
οποίες θα καταθέσει τις συστατικές επιστολές
12. Ο φοιτητής τον δηλώνει
13. Το σύστημα ζητά τα ονόματα των σχολών

14. Ο φοιτητής τα δηλώνει
15. Το σύστημα ζητά από το φοιτητή να υποβάλει το βιογραφικό του σημείωμα
16. Ο φοιτητής το υποβάλει
17. Το σύστημα δημιουργεί και εμφανίζει μια ολοκληρωτική αναφορά και ζητάει
επιβεβαίωση
18. Ο φοιτητής επιβεβαιώνει την αίτηση
19. Το σύστημα αποθηκεύει την αίτηση για συστατική επιστολή
20. Το σύστημα ενημερώνει τον προσωπικό πίνακα ανακοινώσεων μέλους Δ.Ε.Π.
Εναλλακτικές ροές
Δεν έχουν καθοριστεί τα κριτήρια από κάποιο μέλος Δ.Ε.Π.
Όταν ένας φοιτητής επιλέξει κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο δεν έχει καθορίσει τα
κριτήρια που επιθυμεί τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα πληροφόρησης του φοιτητή. Ο
φοιτητής επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται.
Ο φοιτητής δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη λήψη συστατικής επιστολής
Στο βήμα 9 της βασικής ροής εάν ο φοιτητής δεν πληρεί τις προϋποθέσεις το
σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η
περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κάποιας λίστας
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κάποιας λίστας ύστερα από ένα
ορισμένο αριθμό προσπαθειών το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης λαμβάνει τέλος.
Αλλαγή τμήματος
Στο πέμπτο βήμα της βασικής ροής θα υπάρχει και η επιλογή αλλαγής τμήματος.
Αυτό γιατί ο χρήστης μπορεί να κάνει λάθος και να μην ανήκει το μέλος που τον
ενδιαφέρει στο τμήμα που έχει επιλέξει. Εάν επιλέξει την «αλλαγή τμήματος» η
περίπτωση χρήσης ξεκινά πάλι αλλά από το δεύτερο βήμα.

Παρατηρήσεις
Στη βασική ροή ο φοιτητής επιλέγει το τμήμα του πανεπιστημίου που τον ενδιαφέρει.
Προσοχή το τμήμα στο οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π. που τον ενδιαφέρει και όχι το
τμήμα που είναι εκείνος γραμμένος. Αυτό γιατί ορισμένα μέλη αναλαμβάνουν
μαθήματα από διαφορετικά από ένα τμήματα όπως επίσης και διάφορα μεταπτυχιακά
προγράμματα.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει να έχουν καθορίσει τα κριτήρια που επιθυμούν
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις τέτοιου είδους

3.6.4

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το μέλος Δ.Ε.Π. θα μπορεί να διαχειρίζεται μια
αίτηση για μια συστατική επιστολή.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν το μέλος Δ.Ε.Π. επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«συμπλήρωση συστατικής επιστολής»
Βασική ροή
1. Το μέλος Δ.Ε.Π. επιλέγει «συμπλήρωση συστατικής επιστολής»
2. Το σύστημα ανακτά μία λίστα με τις αιτήσεις που δεν είναι σημειωμένες σαν
ολοκληρωμένες
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα και ζητά από το χρήστη να επιλέξει αυτή που
θέλει να συμπληρώσει
4. Ο χρήστης επιλέγει αυτή που θέλει
5. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει την αίτηση του αντίστοιχου φοιτητή
6. Το σύστημα παράλληλα εμφανίζει και μια φόρμα συστατικής επιστολής
7. Το μέλος Δ.Ε.Π. συμπληρώνει τη συστατική επιστολή
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ερώτησης ως προς τον προορισμό της
συστατικής
9.1 Ο χρήστης επιλέγει «εκτός πανεπιστημίου»
10. Το σύστημα ζητά από το μέλος Δ.Ε.Π. να καθορίσει την ημερομηνία και ώρα
παράδοσης της συστατικής επιστολής στο φοιτητή
11. Ο χρήστης την καθορίζει
12. Το σύστημα ενημερώνει τον προσωπικό πίνακα ανακοινώσεων του φοιτητή
13. Το σύστημα ενημερώνει το ημερολόγιο του μέλους Δ.Ε.Π.
14. Το σύστημα σημειώνει την αίτηση σαν ολοκληρωμένη
9.2 Ο χρήστης επιλέγει «εντός και εκτός πανεπιστημίου»

1. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με τις γραμματείες που διαθέτει
το πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει τον προορισμό της συστατικής
επιστολής
3. Ο χρήστης τον επιλέγει
4. Η συστατική επιστολή στέλνεται στην αντίστοιχη γραμματεία με e-mail
5. Το σύστημα ζητά από το μέλος Δ.Ε.Π. να καθορίσει την ημερομηνία και ώρα
παράδοσης της συστατικής επιστολής στο φοιτητή
6. Ο χρήστης την καθορίζει
7. Το σύστημα ενημερώνει τον προσωπικό πίνακα ανακοινώσεων του φοιτητή
8. Το σύστημα ενημερώνει το ημερολόγιο του μέλους Δ.Ε.Π.
9. Το σύστημα σημειώνει την αίτηση σαν ολοκληρωμένη
9.3 Ο χρήστης επιλέγει «εντός πανεπιστημίου»
1. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με τις γραμματείες που διαθέτει
το πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει τον προορισμό της συστατικής
επιστολής
3. Ο χρήστης τον επιλέγει
4. Η συστατική επιστολή στέλνεται στην αντίστοιχη γραμματεία με e-mail
5. Το σύστημα ενημερώνει τον προσωπικό πίνακα ανακοινώσεων του φοιτητή
6. Το σύστημα σημειώνει την αίτηση σαν ολοκληρωμένη
Εναλλακτικές ροές
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κάποιας λίστας
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κάποιας λίστας ύστερα από ένα
ορισμένο αριθμό προσπαθειών το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης λαμβάνει τέλος.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή e-mail
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή της συστατικής με e-mail στην
γραμματεία ακολουθείται η διαδικασία «εκτός πανεπιστημίου» βήμα 9.1 της βασικής
ροής

Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που να αφορούν αυτή την περίπτωση χρήσης.
Προαπαιτήσεις
Πρέπει να υπάρχει έστω και μία αίτηση για συστατική επιστολή που να μην είναι
σημειωμένη σαν ολοκληρωμένη
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ύστερα από την περίπτωση χρήσης

3.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
3.7.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης ο πρόεδρος ενός τμήματος θα είναι σε θέση να
οργανώσει μια γενική συνέλευση. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι αυτό μπορεί να
γίνει από οποιοδήποτε σημείο χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι πρωινή ώρα.
Επίσης σε αυτή την περίπτωση χρήσης θα μπορεί η γραμματεία να καταχωρεί
διάφορα στοιχεία για μια γενική συνέλευση, έτσι ώστε να διατηρείται ένα ιστορικό
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει «καθορισμός γενικής
συνέλευσης» από ένα κεντρικό σημείο
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «καθορισμός γενικής συνέλευσης»
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με όλα τα τμήματα και τα
μεταπτυχιακά προγράμματα που διαθέτει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας
3. Ο χρήστης επιλέγει εκείνο που τον ενδιαφέρει
4. Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να καθορίσει τα θέματα της γενικής
συνέλευσης
5. Ο χρήστης τα καθορίζει
6. Το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει κάποια αίτηση για κάλυψη εξόδων
συνεδρίου που δεν είναι ολοκληρωμένη
7. Το σύστημα προσθέτει την αίτηση στα θέματα προς συζήτηση
8. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να καθορίσει την ημερομηνία και ώρα που
θα γίνει η Γ.Σ.
9. Ο χρήστης τα καθορίζει και δίνει εντολή για ολοκλήρωση της διαδικασίας
10. Το σύστημα αποθηκεύει τη Γ.Σ.
11. Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα ανακοινώσεων της υπεύθυνης
γραμματείας

12. Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα ανακοινώσεων των μελών Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο επιλεγμένο τμήμα
13. Το σύστημα ενημερώνει το ημερολόγιο γραμματείας και μελών Δ.Ε.Π.
Εναλλακτικές Ροές
Ενημέρωση γενικής συνέλευσης
1. Η γραμματεία επιλέγει «ενημέρωση γενικής συνέλευσης»
2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα της τελευταίας γενικής συνέλευσης που
αναφέρεται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμματείας
3. Η γραμματεία προσθέτει τα στοιχεία που θέλει και δίνει εντολή για
αποθήκευση της φόρμας
4. Το σύστημα αποθηκεύει τη φόρμα
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της αποθήκευσης
Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να
ανακτήσει κάποια λίστα, φόρμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Εάν κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο ύστερα από μια σειρά προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

3.8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ

ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
3.8.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
Σύντομη περιγραφή
Εδώ ο κάθε διδακτορικός φοιτητής θα μπορεί να κάνει αίτηση για να καλυφθούν τα
έξοδα κάποιου συνεδρίου που θέλει να παρακολουθήσει.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από κάποιο κεντρικό σημείο
«αίτηση κάλυψης εξόδων συνεδρίου»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «αίτηση κάλυψης εξόδων συνεδρίου»
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει την αίτηση για το συγκεκριμένο θέμα
3. Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση
4. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει τη γραμματεία στην οποία θα
σταλεί η αίτηση
5. Ο χρήστης την επιλέγει και επιβεβαιώνει την αποστολή
6. Το σύστημα αποστέλλει την αίτηση με e-mail στην επιλεγμένη γραμματεία
7. Το σύστημα προσθέτει το θέμα στην επόμενη γενική συνέλευση
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας
Εναλλακτικές Ροές
Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα προσπαθεί να ανακτήσει κάποια αίτηση ή
λίστα με τις γραμματείες. Εάν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο ύστερα από μια σειρά
προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το
είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Αδυναμία αποστολής
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή της αίτησης με e-mail ύστερα από
έναν ορισμένο αριθμό προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, ο χρήστης
επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Πρέπει ο φοιτητής να είναι διδακτορικός.
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση.

3.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
3.9.1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ

«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

–

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης η γραμματεία θα μπορεί να καταχωρεί μία επιτροπή ή
ένα εκλεκτορικό σώμα. Επίσης για είναι δυνατή η ενημέρωση με τις αποφάσεις και
άλλα στοιχεία.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν η γραμματεία επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«καταχώρηση επιτροπής – εκλεκτορικού σώματος»
Βασική Ροή
1. Η γραμματεία επιλέγει «καταχώρηση επιτροπής – εκλεκτορικού σώματος»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το είδος της καταχώρησης
(επιτροπή ή εκλεκτορικό σώμα)
3. Ο χρήστης το επιλέγει
4. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα στην οποία θα συμπληρωθούν τα
απαραίτητα στοιχεία
5. Ο χρήστης τα συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την αποθήκευση
6. Το σύστημα αποθηκεύει τη φόρμα
Εναλλακτικές Ροές
Διαγραφή επιτροπής – εκλεκτορικού σώματος
10. Ο χρήστης επιλέγει «διαγραφή επιτροπής – εκλεκτορικού σώματος»
11. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το είδος της καταχώρησης
(επιτροπή ή εκλεκτορικό σώμα)
12. Ο χρήστης το επιλέγει
13. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με όλες τις καταχωρήσεις
14. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη που θέλει να διαγράψει

15. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της διαγραφής
16. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή
17. Το σύστημα διαγράφει τη συγκεκριμένη καταχώρηση
Ενημέρωση επιτροπής – εκλεκτορικού σώματος
1. Ο χρήστης επιλέγει «ενημέρωση επιτροπής – εκλεκτορικού σώματος»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το είδος της καταχώρησης
(επιτροπή ή εκλεκτορικό σώμα)
3. Ο χρήστης το επιλέγει
4. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μία λίστα με όλες τις καταχωρήσεις
5. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη που θέλει να ενημερώσει
6. Το σύστημα εμφανίζει μία φόρμα στην οποία θα συμπληρωθούν τα στοιχεία
της συνεδρίασης
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα
8. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για την αποθήκευση της φόρμας
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει και οι σημειώσεις προσθέτονται στην επιλεγμένη
επιτροπή ή εκλεκτορικό σώμα
Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να
ανακτήσει κάποια λίστα, φόρμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Εάν κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο ύστερα από μια σειρά προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

3.10 ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
3.10.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης η γραμματεία θα μπορεί να κάνει αυτόματα την
κλήρωση των εκλεκτόρων.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν η γραμματεία επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«κλήρωση εκλεκτόρων»
Βασική Ροή
1. Η γραμματεία επιλέγει «κλήρωση εκλεκτόρων»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να υποβάλει τα ονόματα εκείνων που θα
συμμετέχουν στην κλήρωση
3. Η γραμματεία δηλώνει τα ονόματα και επιλέγει τον αριθμό των εκλεκτόρων
που θέλει
4. Η γραμματεία δίνει εντολή να γίνει η κλήρωση
5. Το σύστημα κάνει την κλήρωση
6. Το σύστημα ανακοινώνει το αποτέλεσμα
Εναλλακτικές Ροές
Δεν υπάρχουν εναλλακτικές ροές
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

3.11 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
3.11.1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ

«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

ΣΤΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης ο χρήστης θα μπορεί να καταχωρεί μια σημείωση στο
ημερολόγιό του. Επίσης θα είναι δυνατή η αλλαγή ή διαγραφή. Το ημερολόγιο θα
είναι διαθέσιμο στη γραμματεία, στα μέλη Δ.Ε.Π. και στους διδακτορικούς φοιτητές.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέγει από ένα κεντρικό σημείο
«καταχώρηση σημείωσης στο ημερολόγιο»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «καταχώρηση σημείωσης στο ημερολόγιο»
2. Το σύστημα του ζητά να επιλέξει το είδος της σημείωσης
3.1 Ο χρήστης επιλέγει απλή σημείωση
4. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να καθορίσει την ημερομηνία που επιθυμεί
5. Ο χρήστης την επιλέγει
6. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να υποβάλει τη σημείωση που επιθυμεί
7. Ο χρήστης την υποβάλει και δίνει εντολή για αποθήκευση της σημείωσης
8. Το σύστημα αποθηκεύει τη σημείωση
3.2 Ο χρήστης επιλέγει συνέδριο ή ραντεβού
1. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να καθορίσει την ημερομηνία και την ώρα
έναρξης
2. Ο χρήστης τα καθορίζει
3. Το σύστημα ελέγχει εάν είναι καταχωρημένες άλλες σημειώσεις για την
ημερομηνία που έχει επιλεγεί και τις εμφανίζει στο χρήστη
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι τις είδε και δίνει εντολή για αποθήκευση της
σημείωσης

5. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να εισάγει το κείμενο που θα τη συνοδεύει
6. Ο χρήστης το καταχωρεί
7. Το σύστημα αποθηκεύει τη σημείωση
Εναλλακτικές Ροές
Αλλαγή σημείωσης στο ημερολόγιο
1. Ο χρήστης επιλέγει «αλλαγή σημείωσης στο ημερολόγιο»
2. Το σύστημα ανακτά τις καθορισμένες σημειώσεις που ακολουθούν
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τις σημειώσεις (ταξινόμηση βάση
ημερομηνίας και ώρας)
4. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη που θέλει να αλλάξει
5. Ακολουθεί η βασική ροή από το δεύτερο βήμα και ύστερα
6. Το σύστημα διαγράφει την παλιά σημείωση
Διαγραφή σημείωσης από το ημερολόγιο
1. Ο χρήστης επιλέγει «αλλαγή σημείωσης στο ημερολόγιο»
2. Το σύστημα ανακτά τις καθορισμένες σημειώσεις που ακολουθούν
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τις σημειώσεις (ταξινόμηση βάση
ημερομηνίας και ώρας)
4. Ο χρήστης επιλέγει εκείνη που θέλει να διαγράψει
5. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της διαγραφής
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή
7. Το σύστημα διαγράφει την επιλεγμένη σημείωση
Εμφάνιση σημειώσεων
Ο χρήστης επιλέγει «εμφάνιση σημειώσεων». Το σύστημα εμφανίζει ένα γραφικό
περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζεται ένα ημερολόγιο. Ο χρήστης επιλέγει την
ημερομηνία που θέλει και τότε εμφανίζονται οι σημειώσεις που έχει κάνει για εκείνη
την ημέρα. Επίσης υπάρχουν και τρεις επιλογές : καταχώρηση, αλλαγή και διαγραφή
σημείωσης. Όπως καταλαβαίνετε αυτές οι επιλογές ενεργοποιούν τις αντίστοιχες
ροές, βασική στην καταχώρηση και εναλλακτικές στην αλλαγή ή διαγραφή.

Ημερήσιες εργασίες
Εδώ ο χρήστης επιλέγει από ένα κεντρικό σημείο «ημερήσιες εργασίες». Το σύστημα
ανακτά την τρέχουσα ημερομηνία. Το σύστημα στη συνέχεια ανακτά και εμφανίζει
τις σημειώσεις που έχουν γίνει για την τρέχουσα ημερομηνία.
Επιλογή ημερομηνίας
Στα σημεία της περίπτωσης χρήσης που το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει
την ημερομηνία μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εάν ο χρήστης επιλέξει ημερομηνία
παλιότερη από την τρέχουσα. Γι’ αυτό το σύστημα ύστερα από τον καθορισμό της
ημερομηνίας την ελέγχει ως προς την τρέχουσα. Στην περίπτωση που είναι παλιότερη
τότε εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και το
σύστημα ζητά από το χρήστη να καθορίσει νέα ημερομηνία. Από εκεί και ύστερα
ακολουθείται η υπόλοιπη ροή.
Αδυναμία αποθήκευσης
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορέσει να αποθηκεύσει μία σημείωση ύστερα
από ένα καθορισμένο αριθμό προσπαθειών εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Φορτωμένη ημερομηνία
Στην περίπτωση που ο χρήστης προσπαθήσει να καταχωρήσει μια σημείωση και
αντιληφθεί ότι δεν θέλει να κάνει την καταχώρηση λόγω φορτωμένης ημερομηνίας με
πολλές σημειώσεις (βήμα 7 βασικής ροής) θα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη θα είναι να
αλλάξει ημερομηνία και να κάνει την καταχώρηση μια άλλη ημέρα και η δεύτερη θα
είναι να ακυρώσει τη διαδικασία και η περίπτωση χρήσης να λάβει τέλος.
Παρατηρήσεις
Στο πέμπτο βήμα της εναλλακτικής ροής «αλλαγή σημείωσης στο ημερολόγιο» ο
χρήστης καλείται να καταχωρήσει πάλι τη σημείωση που θέλει να αλλάξει. Όταν θα
κάνει την καταχώρηση, για δική του βοήθεια, τα πεδία θα είναι συμπληρωμένα με τα
στοιχεία της καταχώρησης που θέλει να αλλάξει. Για να μη φορτώνεται το σύστημα
με πάρα πολλά δεδομένα καλό θα ήταν οι σημειώσεις να διαγράφονταν ύστερα από

την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος. Ένα λογικό χρονικό διάστημα είναι ο
ένας μήνας.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

3.12 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
3.12.1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ

«ΜΑΖΙΚΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Εδώ ο χρήστης μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π., γραμματεία ή διδακτορικός φοιτητής.
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης ο χρήστης θα είναι σε θέση να καταχωρήσει μια
ανακοίνωση σε μια ομάδα χρηστών. Οι ομάδες που θα είναι διαθέσιμες είναι : μέλη
Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου και κάθε τμήματος, γραμματείες πανεπιστημίου και κάθε
τμήματος, φοιτητές πανεπιστημίου και κάθε τμήματος, φοιτητές ενός μαθήματος,
μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των μεταπτυχιακών τμημάτων και του κάθε ενός
ξεχωριστά, διδακτορικοί φοιτητές. Σκοπός του πίνακα ανακοινώσεων δεν είναι να
αντικαταστήσει τα e-mail αλλά να δημιουργήσει μια μαζική και πιο εύκολη
επικοινωνία.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέγει από ένα κεντρικό σημείο
«μαζική καταχώρηση ανακοινώσεων»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «μαζική καταχώρηση ανακοινώσεων»
2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να καθορίσει το κείμενο της ανακοίνωσης
3. Ο χρήστης το καθορίζει
4. Το σύστημα ανακτά τη λίστα με τις διαθέσιμες ομάδες
5. Ο χρήστης επιλέγει την ομάδα στην οποία επιθυμεί να καταχωρήσει την
ανακοίνωση
6. Το σύστημα ανακτά τους χρήστες που έχουν δηλώσει ότι ανήκουν στη
συγκεκριμένη ομάδα
7. Το σύστημα καταχωρεί την ανακοίνωση στους επιλεγμένους χρήστες
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης
9. Ο χρήστης το επιβεβαιώνει

Εναλλακτικές Ροές
Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να
ανακτήσει κάποια λίστα, φόρμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Εάν κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο ύστερα από μια σειρά προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

3.12.2

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ»
Σύντομη περιγραφή
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τον πίνακα
ανακοινώσεων με στόχο να παρακολουθεί τις νέες ανακοινώσεις που θα έχουν γίνει.
Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέγει από ένα κεντρικό σημείο
«πίνακας ανακοινώσεων»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «πίνακας ανακοινώσεων»
2. Το σύστημα ανακτά τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο χρήστη και δεν
έχουν σημειωθεί σαν διαβασμένες
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα στο χρήστη
4. Ο χρήστης σημειώνει τις ανακοινώσεις που διαβάζει
5. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές που κάνει ο χρήστης
Εναλλακτικές Ροές
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των ανακοινώσεων
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορέσει να ανακτήσει τις ανακοινώσεις του
χρήστη ύστερα από έναν ορισμένο αριθμό προσπαθειών εμφανίζεται ένα μήνυμα
λάθους. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση
Εάν το σύστημα ύστερα από μια επιτυχημένη αναζήτηση δεν εντοπίσει καμία
ανακοίνωση που δεν είναι σημειωμένη ως διαβασμένη τότε εμφανίζει ένα μήνυμα
πληροφόρησης του χρήστη. Εκείνος επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης
λαμβάνει τέλος.

Παρατηρήσεις
Για να μην επιβαρύνεται πολύ η βάση δεδομένων του συστήματός μας καλό θα ήταν
ύστερα από την πάροδο ενός έτους να διαγράφονται οι ανακοινώσεις. Το χρονικό
διάστημα του έτους είναι αρκετό για τη διατήρηση του ιστορικού.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις
Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

3.13 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
3.13.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»
Σύντομη περιγραφή
Εδώ ο χρήστης θα είναι σε θέση να κάνει μια αναζήτηση στη βάση δεδομένων του
συστήματος με σκοπό να βρει κάποιο αντικείμενο που ψάχνει. Ο χρήστης μπορεί να
είναι οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο σύστημα. Όπως είναι κατανοητό κάθε
χρήστης θα έχει σαν αντικείμενα αναζήτησης εκείνα που τον ενδιαφέρουν.
Ακολουθεί πίνακας επεξήγησης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δ.Ε.Π.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Χ
Χ
Χ
Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-

ΠΙΝΑΚΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΑ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Ροή γεγονότων
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από ένα κεντρικό σημείο
«αναζήτηση»
Βασική Ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει «αναζήτηση»
2. Το σύστημα ανακτά από τα διαθέσιμα για εκείνον αντικείμενα προς
αναζήτηση
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα και ζητά από το χρήστη να επιλέξει εκείνο
που επιθυμεί
4. Ο χρήστης επιλέγει εκείνο που θέλει
5. Το σύστημα ανακτά την αντίστοιχη φόρμα αναζήτησης και την εμφανίζει
6. Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα και δίνει εντολή για αναζήτηση
7. Το σύστημα πραγματοποιεί την αναζήτηση στη βάση δεδομένων που διαθέτει
8. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο χρήστη

Εναλλακτικές Ροές
Παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών
Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι μέλος Δ.Ε.Π. και όχι φοιτητής υπάρχει η
επιλογή «εμφάνιση ιστορικού». Αυτό γίνεται στο όγδοο βήμα της βασικής ροής.
Όταν το μέλος Δ.Ε.Π. το επιλέξει το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με όλες
τις σημειώσεις που είναι σχετικές με την επιλεγμένη εργασία.
Δεν υπάρχει αποτέλεσμα αναζήτησης
Στην περίπτωση που το σύστημα κάνοντας την αναζήτηση δεν βρει κάποιο
αποτέλεσμα τότε εμφανίζει ένα μήνυμα πληροφόρησης του χρήστη, αυτός το
επιβεβαιώνει και του δίνονται δύο επιλογές : να ξεκινήσει η περίπτωση χρήσης από
την αρχή ή να τερματιστεί.
Αδυναμία ανάκτησης αντικειμένου
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να
ανακτήσει κάποια λίστα, φόρμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Εάν κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο ύστερα από μια σειρά προσπαθειών τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Ο
χρήστης επιβεβαιώνει ότι το είδε και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.
Παρατηρήσεις
Όπως σε κάθε αναζήτηση θα υπάρχει η επιλογή της ακύρωσης. Επίσης η επιλογή
νέας αναζήτησης και η έξοδος.
Όταν το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης ο τρόπος
ταξινόμησης που χρησιμοποιεί είναι αρχικά το έτος καταχώρησης και ύστερα η
αλφαβητική σειρά.
Ειδικές απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

Απαιτήσεις μετά την περίπτωση χρήσης
Δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις

4. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Μέχρι τώρα οι περιπτώσεις χρήστη χωρίζονταν σύμφωνα με την κατηγορία της
απαίτησης που ικανοποιούσαν. Για να καταλάβει όμως κάποιος τις επιλογές που θα
έχει ο χρήστης είναι πολύ δύσκολο. Αυτό γιατί οι επιλογές που θα έχει ο κάθε
χρήστης θα είναι συγκεκριμένες. Θα υπάρχει δηλαδή μεγάλη εξατομίκευση. Με αυτό
τον τρόπο δεν κουράζουμε το χρήστη με επιλογές που δεν θα χρειαστεί. Επίσης
διασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε τμήματα του συστήματος που
ο συγκεκριμένος χρήστης δεν έχει κανένα λόγο να έχει. Να επισημάνω ότι για όλους
τους χρήστες εφαρμόζονται η εγγραφή και η είσοδος, οπότε δεν αναφέρονται στα
διαγράμματα. Ακολουθούν πέντε διαγράμματα στα οποία παρουσιάζονται οι επιλογές
του κάθε χρήστη ξεχωριστά.

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε - R

Μελετώντας την κάθε περίπτωση χρήσης διαπιστώνουμε τους πίνακες που είναι
απαραίτητοι για να μπορεί να εφαρμοστεί. Επίσης βγάζουμε συμπέρασμα για τη
σχέση των πινάκων μεταξύ τους. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε ένα διάγραμμα E – R.
Λόγω μεγέθους το διάγραμμά μας χωρίστηκε σε δύο σελίδες. Οι πίνακες που
επαναλαμβάνονται μόνο και μόνο για τη σωστή λειτουργία του διαγράμματος είναι
χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα στη σελίδα που δεν έχουν σημαντικό ρόλο. Ακόμη
τα μόνα στοιχεία που περιέχει ο πίνακας όταν είναι κίτρινος είναι το πρωτεύον κλειδί
και εάν είναι απαραίτητο κάποια ξένα κλειδιά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ID

ΑΤΟΜΟ_ID

ΣΥΝΑΝΤ_ΕΡΓ_ID (FK)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ (O)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ_ΠΑΤΕΡΑ
ΑΤΟΜΟ_ΤΜΗΜΑ_ID (FK)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (O)
ΑΡΙΘΜΟΣ (O)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (O)
E-MAIL

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ_ID
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

P
P
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ID (FK)

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ_ID

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ (O)
ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓ_ΜΑΘ_ΤΜΗΜ_ID (FK)
ΗΜΕΡ_ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓ_ΠΡΟΠ_ID (O) (FK)
ΥΠΕΥΘΥΝΟ_ΔΕΠ (FK)
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ(O) (FK)
ΕΡΓΑΣΙΑ (O)
ΕΡΓ_ΜΕΤΑΠ_ID (O) (FK)
ΕΡΓ_ΔΙΔ_ID (O) (FK)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ID (FK) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
A.M.
ΓΕΝΙΚΟΣ_Μ.Ο. (O)
ΠΡΟΠ_ΟΡΚ_ID (O) (FK)

ΕΤΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Α.Μ.
ΜΕΤΑΠ_ΟΡΚ_ID (O) (FK)
ΓΕΝΙΚΟΣ_Μ.Ο. (O)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ_ID (FK)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ_ID (FK)

ΓΡΑΜ_ΓΡΑΜ_ID (FK)

ΕΤΟΣ_ΕΝΑΡΞΗΣ
ΘΕΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ_Δ.Ε.Π. (FK)
P

P

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_ID

1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ_ID

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ_ID

1

ΔΕΠ_ID (FK)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ_ΕΠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΜΕΛΟΣ_Δ.Ε.Π.
P

ΣΥΣΤ_ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_ID (FK)
ΕΠΙΠΕΔΟ_ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ
ΣΥΣΤ_ΑΝΑΚ_ΦΟΙΤ_ID (FK)
ΣΥΣΤ_ΣΗΜ_ΔΕΠ_ID (O) (FK)
ΗΜΕΡΟΜ_ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (O)

1

ΓΡΑΜΜ_ΤΜΗΜ_ID (FK)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ID (FK)

P
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ_ΣΥΣΤΑΤ
ΠΡ_ΣΥΣΤ_ΣΥΣΤ_ID (FK)
ΠΡ_ΣΥΣΤ_ΓΡΑΜΜ_ID (FK)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ID

P

ΚΡΙΤ_ΤΜΗΜΑ_ID (FK)
ΚΡΙΤ_Δ.Ε.Π._ID (FK)

ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ_ID

ΓΕΝΙΚΟΣ_ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ_Μ.Ο.
ΕΙΔΙΚΟΣ_ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ_Μ.Ο.

1
ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΣΤ_ID
ΓΕΝΙΚΟΣ_Μ.Ο.
ΕΙΔΙΚΟΣ_Μ.Ο.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_ΠΡΟΠ_ID (O) (FK)
ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_ΤΜΗΜΑ_ID (FK)
ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_Δ.Ε.Π._ID (FK)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_ΑΝΑΚ_ΔΕΠ (FK)
ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_ΜΕΤ_ID (O) (FK)

P
P
ΕΙΔΙΚΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ_ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

P
ΜΑΘΗΜΑ_ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ_ID

ΜΑΘΗΜΑ_ΤΜΗΜΑ_ID
P Μ_Τ_ΤΜΗΜ_ID (FK)
Μ_Τ_ΜΑΘ_ID (FK)
ΕΞΑΜΗΝΟ

ONOMA

ΕΙΔ_ΜΑΘ_ΤΜΗΜ_ID (FK)
ΕΙΔ_ΜΑΘ_Δ.Ε.Π._ID (FK)
ΕΙΔ_ΜΑΘ_ΜΑΘ_ΤΜΗΜ_ID (FK)

P
ΠΕΡΙΟΔΟΣ_ΔΗΛ_ΜΑΘ

P

ΠΕΡ_ΔΗΛ_ΜΑΘ_ID
ΔΗΛΩΣΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ_ID
P

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

P

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ_ID
ΠΡΟΟΡ_ΣΥΣΤ_ΑΙΤ_ΣΥΣΤ_ID (FK)
ΟΝΟΜΑ_ΣΧΟΛΗΣ

P

ΔΗΛ_ΠΕΡ_ΔΗΛ_ΜΑΘ_ID (FK)
ΗΜΕΡΟΜ_ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΗΛ_ΠΡΟΠ_ID (O) (FK)
ΔΗΛ_ΜΕΤ_ID (O) (FK)

P

Π_Δ_Μ_ΤΜΗΜ_ID (FK)
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΕΙΔΟΣ (ΧΕΙΜ_ΕΑΡ)
Π_Δ_Μ_ΓΡΑΜΜ_ID (FK)

P
ΔΗΛΩΜΕΝΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΗΛ_ΜΑΘ_ID

P

ΔΗΛ_ΜΑΘ_ΔΗΛ_ΜΑΘ_ID (FK)
ΔΗΛ_ΜΑΘ_ΜΑΘ_ΤΜ_ID (FK)
ΒΑΘΜΟΣ (O)

ΑΤΟΜΟ
ΑΤΟΜΟ_ID
P
ΟΜΑΔΑ_ΑΤΟΜΟ
ΟΜ_ΑΤ_ΟΜΑΔ_ID (FK)
ΟΜ_ΑΤ_ΑΤΟΜ_ID (FK)
P

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ_Δ.Ε.Π.
ΔΕΠ_ID (FK)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ_ID (FK)
P ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ID (FK)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ID (FK)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ_ID (FK)

ΥΠΕΥΘΥΝΟ_Δ.Ε.Π. (FK)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ_ID (FK)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ_ΓΡΑΜΜ
ΟΜ_ΓΡΑΜ_ΟΜ_ID (FK)
ΟΜ_ΓΡΑΜ_ΓΡΑΜ_ID (FK)
ΟΜΑΔΑ

P

1

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΜ_ΑΤΟΜΟ_ID (FK)
ΣΥΜΜ_ΕΠΙΤ-ΕΚΛ-ΣΩΜΑ_ID (FK)

P

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ_ID
ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΚΛ_ΣΩΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ID (FK)

P

ΕΠΙΤ-ΕΚΛ_ΣΩΜΑ_ID

ΟΜΑΔΑ_ID

ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠ-ΕΚ_ΣΩΜΑ_ΟΜ_ID (FK)

1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΡ_ΣΥΝΕΔΡ_ID (FK)
ΠΑΡ_Δ.Ε.Π._ID (FK)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ID
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜ_ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΗ
ΑΝΑΚ_ΟΜΑΔ_ID (O) (FK)
ΑΝΑΚ_ΓΡΑΜΜ_ID (O) (FK)
ΑΝΑΚ_ΑΤΟΜ_ID (O) (FK)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ_ID

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_ID
ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΞΟΔ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ_ID

ΑΙΤ_ΕΞΟΔ_ΣΥΝ_ID

ΗΜΕΡ_ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ_ΠΡΩΤ
ΕΓΓΡ_ΠΡΟΠ_ID (O) (FK)
ΕΓΓΡ_ΜΕΤΑΠ_ID (O) (FK)
ΕΓΓΡ_ΔΙΔΑΚ_ID (O) (FK)

ΑΙΤ_ΕΞΟΔ_ΔΙΔΑΚΤ_ID (FK)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΥΝEΔΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜ_ΑΙΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜ_ΣΥΝΕΔ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΟΣΟ
ΑΙΤ_ΕΞΟΔ_ΓΡΑΜΜ_ID (FK)
ΑΙΤ_ΕΞΟΔ_ΘΕΜΑ_ID (FK)

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝ_ΤΜΗΜΑ_ID (O) (FK)
ΣΥΝ_ΕΠ-ΕΚΛ_ΣΩΜ_ID (O) (FK)
ΣΥΝ_ΑΝΑΚ_ΓΡΑΜΜ_ID (O) (FK)
ΣΥΝ_ΑΝΑΚ_ΔΕΠ_ID (O) (FK)
ΣΥΝ_ΣΗΜ_ΓΡΑΜΜ_ID (O) (FK)
ΣΥΝ_ΣΗΜ_ΔΕΠ_ID (O) (FK)

TMHMA
ΤΜΗΜΑ_ID

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ (O)
ΕΙΔΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΣΗΜ_ΟΜΑΔΑ_ID (O) (FK)
ΣΗΜ_ΓΡΑΜΜΑΤ_ID (O) (FK)
ΣΗΜ_ΑΤΟΜ_ID (O) (FK)
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ_ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ_ID
ΘΕΜ_ΣΥΖ_ΣΥΝΕΔΡ_ID (O) (FK)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ID
ΑΠΟΦ_ΣΥΝΕΔΡ_ID (FK)
ΑΠΟΦΑΣΗ

6. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων με τη
συγγραφή των διαδικασιών και των σκανδαλών έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά και
να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις εγγραφές που θα καταχωρηθούν στο μέλλον.
Επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση του συστήματος με τη δημιουργία ενός
διαδικτυακού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι εύχρηστο και δεν θα κουράζει το
χρήστη.
Ακολουθεί μια περίοδος δοκιμών του συστήματος και ελέγχων της λειτουργίας του.
Σκοπός μας θα είναι η διαπίστωση των αλλαγών και των προσθηκών που πρέπει να
γίνουν. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο. Αυτή η διαδικασία θα
επαναληφθεί μέχρι το σύστημα μας να φτάσει σε ικανοποιητικό σημείο.
Βασικό είναι το στάδιο της παρουσίασης του συστήματος στους χρήστες του. Είναι
φυσικό να χρειαστεί και κάποια εκπαίδευση σε αυτούς ώστε να μάθουν και να
εξοικειωθούν με το σύστημα.
Τελευταίο βήμα θα είναι αυτό των αλλαγών και των συμπληρώσεων που θα
προκύψουν από την επικοινωνία με τους χρήστες και το πώς αυτοί θα θεωρούν ότι το
σύστημα θα γίνει καλύτερο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Από το διάγραμμα E – R πρέπει να περάσουμε στην υλοποίηση των πινάκων της
βάσης δεδομένων και των σχέσεων τους. Αυτό έγινε με τη βοήθεια του εργαλείου
phpMyΑdmin το οποίο διαθέτει ένα πολύ χρηστικό γραφικό περιβάλλον. Μέσα από
το στήσιμο της βάσης δεδομένων προκύπτει ο κώδικας SQL o οποίος παρατίθεται
παρακάτω.

ATOMO
CREATE TABLE `ATOMO` (
`ATOMO_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`ONOMA` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
`EPONYMO` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
`ONOMA_PATERA` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
`ATOMO_TMHMA_ID` INT NOT NULL ,
`DIEYTHYNSH` VARCHAR( 15 ) NULL ,
`ARITHMOS` DECIMAL( 3, 0 ) NULL ,
`KATEYTHYNSH` VARCHAR( 10 ) NULL ,
`E-MAIL` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
INDEX ( ` ATOMO_TMHMA_ID ` ) ,
UNIQUE (
`E-MAIL`
)
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `atomo` CHANGE `ARITHMOS` `ARITHMOS` INT( 3 )
UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
PROPTYXIAKOS
CREATE TABLE `PROPTYXIAKOS` (
`PROPTYXIAKOS_ID` INT NOT NULL ,
`ETOS_EISAGOGHS` YEAR NOT NULL ,
`A.M.` VARCHAR( 8 ) NOT NULL ,
`GENIKOS_M.O.` DECIMAL( 2, 2 ) NULL ,
`PROP_ORK_ID` INT NULL ,
PRIMARY KEY (`PROPTYXIAKOS_ID`)
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `PROPTYXIAKOS` ADD INDEX ( `PROP_ORK_ID` )
METAPTYXIAKOS
CREATE TABLE `METAPTYXIAKOS` (
`METAPTYXIAKOS_ID` INT NOT NULL ,
`ETOS_EISAGOGHS` YEAR NOT NULL ,
`A.M.` VARCHAR( 8 ) NOT NULL ,
`METAP_ORK_ID` INT NULL ,
`GENIKOS_M.O.` DECIMAL( 2, 2 ) NULL ,
PRIMARY KEY (`METAPTYXIAKOS_ID`) ,
INDEX ( `METAP_ORK_ID` )
) TYPE = innodb;

GRAMMATEAS
CREATE TABLE `GRAMMATEAS` (
`GRAMMATEAS_ID` INT NOT NULL ,
`GRAM_GRAM` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`GRAMMATEAS_ID`) ,
INDEX ( `GRAM_GRAM` )
) TYPE = innodb;
DIDAKTORIKOS
CREATE TABLE `DIDAKTORIKOS` (
`DIDAKTORIKOS_ID` INT NOT NULL ,
`ETOS_ENARKSHS` YEAR NOT NULL ,
`THEMA` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`YPEYTHYNO_D.E.P.` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`DIDAKTORIKOS_ID`) ,
INDEX ( `YPEYTHYNO_D.E.P.` )
) TYPE = innodb;
MELOS_DEP
CREATE TABLE `MELOS_DEP` (
`DEP_ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY (DEP_ID)
) TYPE = innodb;
ORKOMOSIA
CREATE TABLE `ORKOMOSIA` (
`ORKOMOSIA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`HMEROMHNIA` DATE NOT NULL
) TYPE = innodb;
SYNANTHSH
CREATE TABLE `SYNANTHSH` (
`SYNANTHSH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`SYNANT_ERG_ID` INT NOT NULL ,
`HMEROMHNIA` DATE NOT NULL ,
`SXOLIA` VARCHAR( 200 ) NULL ,
INDEX ( `SYNANT_ERG_ID` )
) TYPE = innodb;

ERGASIA
CREATE TABLE `ERGASIA` (
`ERGASIA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`THEMA` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`PERILHPSH` VARCHAR( 250 ) NULL ,
`EIDOS` ENUM( 'DIDAKTORIKO', 'OXI DIDAKTORIKO' ) NOT NULL ,
`ERG_MATH_TMHM_ID` INT NOT NULL ,
`HMER_KATAXORHSHS` DATE NOT NULL ,
`ERG_PROP_ID` INT NULL ,
`YPEYTHYNO_D.E.P.` INT NOT NULL ,
`EKSETASTHS` INT NULL ,
`ERGASIA` LONGTEXT NULL ,
`ERG_METAP_ID` INT NULL ,
`ERG_DID_ID` INT NULL
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `ergasia` ADD INDEX ( `ERG_DID_ID` ) ;
ALTER TABLE `ergasia` ADD INDEX ( `ERG_METAP_ID` ) ;
ALTER TABLE `ergasia` ADD INDEX ( `EKSETASTHS` ) ;
ALTER TABLE `ergasia` ADD INDEX ( `YPEYTHYNO_D.E.P.` ) ;
ALTER TABLE `ergasia` ADD INDEX ( `ERG_PROP_ID` ) ;
ALTER TABLE `ergasia` ADD INDEX ( `ERG_MATH_TMHM_ID` ) ;
SYSTATIKH_EP
CREATE TABLE `SYSTATIKH_EP` (
`SYSTATIKH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`SYST_AIT_SYST_ID` INT NOT NULL ,
`EPIPEDO_SPOUDON` ENUM( 'METAPTYXIAKO', 'DIDAKTORIKO' ) NOT
NULL ,
`HMEROMHNIA_SYNTAKSHS` DATE NOT NULL ,
`SYSTATIKH` LONGTEXT NOT NULL ,
`HMEROM_PARADOSHS` DATE NULL ,
`SYST_ANAK_FOIT_ID` INT NOT NULL ,
`SYST_SHM_DEP_ID` INT NULL ,
INDEX ( `SYST_AIT_SYST_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `SYSTATIKH_EP` ADD INDEX ( `SYST_ANAK_FOIT_ID` ) ;
ALTER TABLE `SYSTATIKH_EP` ADD INDEX ( `SYST_SHM_DEP_ID` ) ;
GRAMMATEIA
CREATE TABLE `GRAMMATEIA` (
`GRAMMATEIA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`GRAMM_TMHM_ID` INT NOT NULL ,

`YPEYTHYNOS_ID` INT NOT NULL ,
INDEX ( `GRAMM_TMHM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `GRAMMATEIA` ADD INDEX ( `YPEYTHYNOS_ID` ) ;
PROORISMOI_SYSTAT
CREATE TABLE `PROORISMOI_SYSTAT` (
`PR_SYST_SYST_ID` INT NOT NULL ,
`PR_SYST_GRAMM_ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `PR_SYST_SYST_ID` , `PR_SYST_GRAMM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `proorismoi_systat` ADD INDEX ( `PR_SYST_GRAMM_ID` )
KRITHRIA
CREATE TABLE `KRITHRIA` (
`KRIT_TMHMA_ID` INT NOT NULL ,
`KRIT_DEP_ID` INT NOT NULL ,
`GENIKOS_KATOTATOS_M.O.` DECIMAL( 2, 2 ) NOT NULL ,
`EIDIKOS_KATOTATOS_M.O.` DECIMAL( 2, 2 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `KRIT_TMHMA_ID` , `KRIT_ATOMO_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `krithria` ADD INDEX ( `KRIT_DEP_ID` ) ;
TMHMA
CREATE TABLE `TMHMA` (
`TMHMA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`ONOMA` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`EPIPEDO_SPOUDON` ENUM( 'PROPTYXIAKO', 'METAPTYXIAKO' ) NOT
NULL
) TYPE = innodb;
MATHHMA
CREATE TABLE `MATHHMA` (
`MATHHMA_ID` INT NOT NULL ,
`ONOMA` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `MATHHMA_ID` )
) TYPE = innodb;

MATHHMA_TMHMA
CREATE TABLE `MATHHMA_TMHMA` (
`MATHHMA_TMHMA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY ,
`M_T_TMHM_ID` INT NOT NULL ,
`M_T_MATH_ID` INT NOT NULL ,
`EKSAMHNO` ENUM( '1o', '2o', '3o', '4o', '5o', '6o', '7o', '8o' ) NOT NULL ,
INDEX ( `M_T_TMHM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `MATHHMA_TMHMA` ADD INDEX ( `M_T_MATH_ID` ) ;
EIDIKA_MATHHMATA
CREATE TABLE `EIDIKA_MATHHMATA` (
`EID_MATH_TMHM_ID` INT NOT NULL ,
`EID_MATH_DEP_ID` INT NOT NULL ,
`EID_MATH_MATH_TMHM_ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `EID_MATH_TMHM_ID` , `EID_MATH_ATOMO_ID` ,
`EID_MATH_MATH_TMHM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `eidika_mathhmata` ADD INDEX ( `EID_MATH_ATOMO_ID` ) ;
ALTER TABLE `eidika_mathhmata` ADD INDEX (
`EID_MATH_MATH_TMHM_ID` ) ;
PERIODOS_DHL_MATH
CREATE TABLE `PERIODOS_DHL_MATH` (
`PER_DHL_MATH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`P_D_M_TMHM_ID` INT NOT NULL ,
`ENARKSH` DATE NOT NULL ,
`LHKSH` DATE NOT NULL ,
`EIDOS` ENUM( 'EAR', 'XEIM' ) NOT NULL ,
`P_D_M_GRAMM_ID` INT NOT NULL ,
INDEX ( `P_D_M_TMHM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `PERIODOS_DHL_MATH` ADD INDEX (
`P_D_M_GRAMM_ID` ) ;
DHLOSH_MATHHMATON
CREATE TABLE `DHLOSH_MATHHMATON` (
`DHLOSH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`DHL_PER_DHL_MATH_ID` INT NOT NULL ,

`HMEROM_DHLOSHS` DATE NOT NULL ,
`DHL_PROP_ID` INT NULL ,
`DHL_MET_ID` INT NULL ,
INDEX ( `DHL_PER_DHL_MATH_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `DHLOSH_MATHHMATON` ADD INDEX ( `DHL_PROP_ID` ) ;
ALTER TABLE `DHLOSH_MATHHMATON` ADD INDEX ( `DHL_MET_ID` ) ;
DHLOMENA_MATHHMATA
CREATE TABLE `DHLOMENA_MATHHMATA` (
`DHL_MATH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`DHL_MATH_DHL_MATH_ID` INT NOT NULL ,
`DHL_MATH_MATH_TM_ID` INT NOT NULL ,
`BATHMOS` DECIMAL( 2, 1 ) NULL ,
INDEX ( `DHL_MATH_DHL_MATH_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `DHLOMENA_MATHHMATA` ADD INDEX (
`DHL_MATH_MATH_TM_ID` ) ;
AITHSH_SYSTATIKHS
CREATE TABLE `AITHSH_SYSTATIKHS` (
`AITHSH_SYST_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`GENIKOS_M.O.` DECIMAL( 2, 2 ) NOT NULL ,
`EIDIKOS_M.O.` DECIMAL( 2, 2 ) NOT NULL ,
`OLOKLHROMENH` TINYINT( 1 ) NOT NULL ,
`BIOGRAFIKO` LONGTEXT NOT NULL ,
`AIT_SYST_PROP_ID` INT NULL ,
`AIT_SYST_MET_ID` INT NULL ,
`AIT_SYST_TMHMA_ID` INT NOT NULL ,
`AIT_SYST_D.E.P._ID` INT NOT NULL ,
`AIT_SYST_ANAK_D.E.P._ID` INT NOT NULL ,
INDEX ( `AIT_SYST_PROP_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `AITHSH_SYSTATIKHS` ADD INDEX (
`AIT_SYST_ANAK_D.E.P._ID` ) ;
ALTER TABLE `AITHSH_SYSTATIKHS` ADD INDEX ( `AIT_SYST_D.E.P._ID`
);
ALTER TABLE `AITHSH_SYSTATIKHS` ADD INDEX (
`AIT_SYST_TMHMA_ID` ) ;
ALTER TABLE `AITHSH_SYSTATIKHS` ADD INDEX ( `AIT_SYST_MET_ID` )
;

PROORISMOI
CREATE TABLE `PROORISMOI` (
`PROORISMOI_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`PROOR_SYST_AIT_SYST_ID` INT NOT NULL ,
`ONOMA_SXOLHS` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
INDEX ( `PROOR_SYST_AIT_SYST_ID` )
) TYPE = innodb;
OMADA_ATOMO
CREATE TABLE `OMADA_ATOMO` (
`OM_AT_OMAD_ID` INT NOT NULL ,
`OM_AT_ATOM_ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `OM_AT_OMAD_ID` , `OM_AT_ATOM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `omada_atomo` ADD INDEX ( `OM_AT_ATOM_ID` )
OMADA
CREATE TABLE `OMADA` (
`OMADA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`ONOMASIA` VARCHAR( 50 ) NOT NULL
) TYPE = innodb;
OMADA_GRAMM
CREATE TABLE `OMADA_GRAMM` (
`OM_GRAM_OM_ID` INT NOT NULL ,
`OM_GRAM_GRAM_ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `OM_GRAM_OM_ID` , `OM_GRAM_GRAM_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `omada_gramm` ADD INDEX ( `OM_GRAM_GRAM_ID` )
SYMMETEXONTES
CREATE TABLE `SYMMETEXONTES` (
`SYMM_ATOMO_ID` INT NOT NULL ,
`SYMM_EPIT-EKL_SOMA_ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `SYMM_ATOMO_ID` , `SYMM_EPIT-EKL_SOMA_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `symmetexontes` ADD INDEX ( `SYMM_EPIT-EKL_SOMA_ID` )

EPITROPH-EKL_SOMA
CREATE TABLE `EPITROPH-EKL_SOMA` (
`EPIT-EKL_SOMA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`EIDOS` ENUM( 'EPITROPH', 'EKLEKTORIKO_SOMA' ) NOT NULL ,
`ONOMASIA` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
`EP-EK_SOMA_OM_ID` INT NOT NULL ,
INDEX ( `EP-EK_SOMA_OM_ID` )
) TYPE = innodb;
PARONTES
CREATE TABLE `PARONTES` (
`PAR_SYNEDR_ID` INT NOT NULL ,
`PAR_D.E.P._ID` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `PAR_SYNEDR_ID` , `PAR_D.E.P._ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `parontes` ADD INDEX ( `PAR_D.E.P._ID` )
SYNEDRIASH
CREATE TABLE `SYNEDRIASH` (
`SYNEDRIASH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`EIDOS` ENUM( 'GENIKH_SYNELEYSH', 'EPITROPH',
'EKLEKTORIKO_SOMA' ) NOT NULL ,
`SYN_TMHMA_ID` INT NULL ,
`SYN_EP-EKL_SOMA_ID` INT NULL ,
`SYN_ANAK_GRAMM_ID` INT NULL ,
`SYN_ANAK_DEP_ID` INT NULL ,
`SYN_SHM_GRAMM_ID` INT NULL ,
`SYN_SHM_DEP_ID` INT NULL ,
INDEX ( `SYN_TMHMA_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `SYNEDRIASH` ADD INDEX ( `SYN_EP-EKL_SOMA_ID` ) ;
ALTER TABLE `SYNEDRIASH` ADD INDEX ( `SYN_ANAK_GRAMM_ID` ) ;
ALTER TABLE `SYNEDRIASH` ADD INDEX ( `SYN_ANAK_DEP_ID` ) ;
ALTER TABLE `SYNEDRIASH` ADD INDEX ( `SYN_SHM_GRAMM_ID` )
ALTER TABLE `SYNEDRIASH` ADD INDEX ( `SYN_SHM_DEP_ID` ) ;
APOFASEIS
CREATE TABLE `APOFASEIS` (
`APOFASEIS_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`APOF_SYNEDR_ID` INT NOT NULL ,

`APOFASH` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
INDEX ( `APOF_SYNEDR_ID` )
) TYPE = innodb;
THEMA_SYZHTHSHS
CREATE TABLE `THEMA_SYZHTHSHS` (
`THEMA_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`THEM_SYZ_SYNEDR_ID` INT NULL ,
`PERIGRAFH` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
INDEX ( `THEM_SYZ_SYNEDR_ID` )
) TYPE = innodb;
ANAKOINOSH
CREATE TABLE `ANAKOINOSH` (
`ANAKOINOSH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`KEIMENO` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`HMEROM_KATAXORHSHS` DATE NOT NULL ,
`DIABASMENH` TINYINT( 1 ) NOT NULL ,
`ANAK_OMAD_ID` INT NULL ,
`ANAK_GRAMM_ID` INT NULL ,
`ANAK_ATOM_ID` INT NULL ,
INDEX ( `ANAK_OMAD_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `ANAKOINOSH` ADD INDEX ( `ANAK_GRAMM_ID` ) ;
ALTER TABLE `ANAKOINOSH` ADD INDEX ( `ANAK_ATOM_ID` ) ;
EGGRAFO
CREATE TABLE `EGGRAFO` (
`EGGRAFO_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`HMER_EKDOSHS` DATE NOT NULL ,
`EIDOS` ENUM( 'PISTOPOIHTIKO_SPOUDON',
'ANALYTIKH_BATHMOLOGIA', 'ANTIGRAFO_PTYXIOY' ) NOT NULL ,
`ARITHMOS_PROT` INT NOT NULL ,
`EGGR_PROP_ID` INT NULL ,
`EGGR_METAP_ID` INT NULL ,
`EGGR_DIDAK_ID` INT NULL ,
INDEX ( `EGGR_PROP_ID` ) ,
UNIQUE (
`ARITHMOS_PROT`
)
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `EGGRAFO` ADD INDEX ( `EGGR_METAP_ID` ) ;

ALTER TABLE `EGGRAFO` ADD INDEX ( `EGGR_DIDAK_ID` ) ;
ALTER TABLE `eggrafo` CHANGE `ARITHMOS_PROT` `ARITHMOS_PROT`
INT( 11 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
SHMEIOSH
CREATE TABLE `SHMEIOSH` (
`SHMEIOSH_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`HMEROMHNIA` DATE NOT NULL ,
`ORA` TIME NULL ,
`EIDOS` ENUM( 'APLH', 'SYNEDRIO', 'RANTEBOU', 'SYNEDRIASH' ) NOT
NULL ,
`SXOLIA` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`SHM_OMADA_ID` INT NULL ,
`SHM_GRAMMAT_ID` INT NULL ,
`SHM_ATOM_ID` INT NULL ,
INDEX ( `SHM_OMADA_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `SHMEIOSH` ADD INDEX ( `SHM_GRAMMAT_ID` ) ;
ALTER TABLE `SHMEIOSH` ADD INDEX ( `SHM_ATOM_ID` ) ;
AITHSH_EKSOD_SYNEDRIOY
CREATE TABLE `AITHSH_EKSOD_SYNEDRIOY` (
`AIT_EKSOD_SYN_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`AIT_EKSOD_DIDAKT_ID` INT NOT NULL ,
`PERIGRAFH_SYN` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
`HMEROM_AITHSHS` DATE NOT NULL ,
`HMEROM_SYNED` DATE NOT NULL ,
`TOPOTHESIA_SYNEDRIOY` VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
`POSO` INT UNSIGNED NOT NULL ,
`AIT_EKSOD_GRAMM_ID` INT NOT NULL ,
`AIT_EKSOD_THEMA_ID` INT NOT NULL ,
INDEX ( `AIT_EKSOD_DIDAKT_ID` )
) TYPE = innodb;
ALTER TABLE `AITHSH_EKSOD_SYNEDRIOY` ADD INDEX (
`AIT_EKSOD_GRAMM_ID` ) ;
ALTER TABLE `AITHSH_EKSOD_SYNEDRIOY` ADD INDEX (
`AIT_EKSOD_THEMA_ID` ) ;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΩΔΙΚΑΣ PHP

Το επόμενο και τελευταίο βήμα της εργασίας είναι η σύνταξη του κώδικα PHP με
τον οποίο θα είναι ορατοί οι πίνακες, που έχουμε δημιουργήσει στο server του
πανεπιστημίου. Ακολουθεί ο κώδικας PHP.

<?php
class Tmhma extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'tmhma';

protected $_primary

= array('tmhma_id');

protected $_dependentTables = array('Synedriash', 'Krithria', 'Mathhma_tmhma',
'Periodos_dhl_math', 'Grammateia', 'Atomo');
protected $_nonViewableCols = array('tmhma_id');
}
class Mathhma extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'mathhma';

protected $_primary

= array('mathhma_id');

protected $_dependentTables = array('Mathhma_tmhma');
protected $_nonViewableCols = array('mathhma_id');
}
class Mathhma_tmhma extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'mathhma_tmhma';

protected $_primary

= array('mathhma_tmhma_id');

protected $_dependentTables = array('Eidika_mathhmata', 'Ergasia',
'Dhlomena_mathhmata');
protected $_referenceMap

= array(

'Mathhma_tmhma_mathhma' => array(
'columns'

),

=> 'm_t_math_id',

'refTableClass'

=> 'Mathhma',

'refColumns'

=> 'mathhma_id'

'Mathhma_tmhma_tmhma' => array(
'columns'

=> 'm_t_tmhm_id',

'refTableClass'

=> 'Tmhma',

'refColumns'

=> 'tmhma_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('mathhma_tmhma_id');
}
class Atomo extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'atomo';

protected $_primary

= array('atomo_id');

protected $_dependentTables = array('Proptyxiakos', 'Metaptyxiakos',
'Didaktorikos', 'Grammateas', 'Melos_dep',
'O
mada_atomo', 'Anakoinosh', 'Shmeiosh');
protected $_referenceMap

= array(

'Atomo_tmhma' => array(
'columns'

=> 'atomo_tmhma_id',

'refTableClass'

=> 'Tmhma',

'refColumns'

=> 'tmhma_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('atomo_id');
protected $_insteadOfPKCols = array('onoma', 'eponymo', 'onoma_patera');
}
class Proptyxiakos extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'proptyxiakos';

protected $_primary

= array('proptyxiakos_id');

protected $_dependentTables = array('Ergasia', 'Aithsh_systatikhs',
'Dhlosh_mathhmaton', 'Eggrafo');
protected $_referenceMap

= array(

'Prop_orkomosia' => array(
'columns'

=> 'prop_ork_id',

'refTableClass'

=> 'Orkomosia',

'refColumns'

=> 'orkomosia_id'

),
'Prop_atomo' => array(
'columns'

=> 'proptyxiakos_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('proptyxiakos_id');
}
class Metaptyxiakos extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'metaptyxiakos';

protected $_primary

= array('metaptyxiakos_id');

protected $_dependentTables = array('Ergasia', 'Aithsh_systatikhs',
'Dhlosh_mathhmaton', 'Eggrafo');
protected $_referenceMap

= array(

'Metap_atomo' => array(
'columns'

=> 'metaptyxiakos_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

),
'Metap_orkomosia' => array(
'columns'
'refTableClass'

=> 'metap_ork_id',
=> 'Orkomosia',

'refColumns'

=> 'orkomosia_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('metaptyxiakos_id');
}
class Didaktorikos extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'didaktorikos';

protected $_primary

= array('didaktorikos_id');

protected $_dependentTables = array('Ergasia', 'Eggrafo',
'Aithsh_eksod_synedrioy');
protected $_referenceMap

= array(

'Didak_atomo' => array(
'columns'

=> 'didaktorikos_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

),
'Didak_melos_dep' => array(
'columns'

=> 'ypeythyno_d.e.p.',

'refTableClass'

=> 'Melos_dep',

'refColumns'

=> 'dep_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('didaktorikos_id');
}
class Grammateas extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'grammateas';

protected $_primary

= array('grammateas_id');

protected $_dependentTables = array('Grammateia');
protected $_referenceMap

= array(

'Gramm_grammateia' => array(
'columns'

=> 'gram_gram_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

),
'Gramm_atomo' => array(
'columns'

=> 'grammateas_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

),
);
protected $_nonViewableCols = array('grammateas_id');
}
class Melos_dep extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'melos_dep';

protected $_primary

= array('dep_id');

protected $_dependentTables = array('Symmetexontes', 'Didaktorikos', 'Parontes',
'Ergasia', 'Ergasia', 'Krithria');
protected $_referenceMap

= array(

'Dep_atomo' => array(
'columns'

=> 'dep_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('dep_id');
}
class Orkomosia extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'orkomosia';

protected $_primary

= array('orkomosia_id');

protected $_dependentTables = array('Proptyxiakos', 'Metaptyxiakos');
protected $_nonViewableCols = array('orkomosia_id');
}
class Grammateia extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'grammateia';

protected $_primary

= array('grammateia_id');

protected $_dependentTables = array('Grammateas', 'Proorismoi_systat',
'Periodos_dhl_math', 'Omada_gramm',
'Ait
hsh_eksod_synedrioy' , 'Anakoinosh' , 'Shmeiosh');
protected $_referenceMap

= array(

'Grammateia_grammateas' => array(
'columns'

=> 'ypeythynos_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateas',

'refColumns'

=> 'grammateas_id'

),
'Gramm_tmhma' => array(
'columns'

=> 'gramm_tmhm_id',

'refTableClass'

=> 'Tmhma',

'refColumns'

=> 'tmhma_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('grammateia_id');
}
class Omada_atomo extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'omada_atomo';

protected $_primary

= array('om_at_omad_id', 'om_at_atom_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Om_at_atomo' => array(
'columns'

=> 'om_at_atom_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

),
'Om_at_omada' => array(
'columns'

=> 'om_at_omad_id',

'refTableClass'

=> 'Omada',

'refColumns'

=> 'omada_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('om_at_omad_id', 'om_at_atom_id');
}
class Symmetexontes extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'symmetexontes';

protected $_primary

= array('symm_atomo_id', 'symm_epit_ekl_soma_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Symm_melos_dep' => array(
'columns'

=> 'symm_atomo_id',

'refTableClass'

=> 'Melos_dep',

'refColumns'

=> 'dep_id'

),
'Symm_epitroph-ekl_soma' => array(
'columns'

=> 'symm_epit-ekl_soma_id',

'refTableClass'

=> 'Epitroph-ekl_soma',

'refColumns'

=> 'epit-ekl_soma_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('symm_atomo_id',
'symm_epit_ekl_soma_id');

}
class Omada_gramm extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'omada_gramm';

protected $_primary

= array('om_gram_om_id', 'om_gram_gram_id');

protected $_dependentTables = array('');
protected $_referenceMap

= array(

'Omada_gramm_grammateia' => array(
'columns'

=> 'om_gram_gram_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

),
'Omada_gramm_omada' => array(
'columns'

=> 'om_gram_om_id',

'refTableClass'

=> 'Omada',

'refColumns'

=> 'omada_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('om_gram_om_id', 'om_gram_gram_id');
}
class Omada extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'omada';

protected $_primary

= array('omada_id');

protected $_dependentTables = array('Omada_atomo', 'Omada_gramm', 'Shmeiosh',
'Anakoinosh', 'Epitroph-ekl_soma');
protected $_nonViewableCols = array('omada_id');
}
class Parontes extends Aimon_Table

{
protected $_name

= 'parontes';

protected $_primary

= array('par_synedr_id', 'par_d.e.p._id');

protected $_referenceMap

= array(

'Paront_melos_dep' => array(
'columns'

=> 'par_d.e.p._id',

'refTableClass'

=> 'Melos_dep',

'refColumns'

=> 'dep_id'

),
'Paront_synedriash' => array(
'columns'

=> 'par_synedr_id',

'refTableClass'

=> 'Synedriash',

'refColumns'

=> 'synedriash_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('par_synedr_id', 'par_d.e.p._id');
}
class Epitroph-ekl_soma extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'epitroph-ekl_soma';

protected $_primary

= array('epit-ekl_soma_id');

protected $_dependentTables = array('Symmetexontes', 'Synedriash');
protected $_referenceMap

= array(

'Epit-ekl_soma_omada' => array(
'columns'

=> 'omada_id',

'refTableClass'

=> 'Omada',

'refColumns'

=> 'ep-ek_soma_om_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('epit-ekl_soma_id');
}

class Synedriash extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'synedriash';

protected $_primary

= array('synedriash_id');

protected $_dependentTables = array('Parontes', 'Apofaseis', 'Thema_syzhthshs');
protected $_referenceMap

= array(

'Synedr_epitroph-ekl_soma' => array(
'columns'

=> 'syn_ep-ekl_som_id',

'refTableClass'

=> 'Epitroph-ekl_soma',

'refColumns'

=> 'epit-ekl_soma_id'

),
'Synedr_tmhma' => array(
'columns'

=> 'syn_tmhma_id',

'refTableClass'

=> 'Tmhma',

'refColumns'

=> 'tmhma_id'

),
'Synedr_dep_anakoinosh' => array(
'columns'

=> 'syn_anak_dep_id',

'refTableClass'

=> 'Anakoinosh',

'refColumns'

=> 'anakoinosh_id'

),
'Synedr_gramm_anakoinosh' => array(
'columns'

=> 'syn_anak_gramm_id',

'refTableClass'

=> 'Anakoinosh',

'refColumns'

=> 'anakoinosh_id'

),
'Synedr_dep_shmeiosh' => array(
'columns'

=> 'syn_shm_dep_id',

'refTableClass'

=> 'Shmeiosh',

'refColumns'

=> 'shmeiosh_id'

),
'Synedr_gramm_shmeiosh' => array(
'columns'

=> 'syn_shm_gramm_id',

'refTableClass'

=> 'Shmeiosh',

'refColumns'

=> 'shmeiosh_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('synedriash_id');
}
class Apofaseis extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'apofaseis';

protected $_primary

= array('apofaseis_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Apof_shnedriash' => array(
'columns'

=> 'apof_synedr_id',

'refTableClass'

=> 'Shnedriash',

'refColumns'

=> 'synedriash_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('apofaseis_id');
}
class Thema_syzhthshs extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'thema_syzhthshs';

protected $_primary

= array('thema_id');

protected $_dependentTables = array('Aithsh_eksod_synedrioy');
protected $_referenceMap

= array(

'Thema_syzht_synedriash' => array(
'columns'

)
);

=> 'them_syz_synedr_id',

'refTableClass'

=> 'Synedriash',

'refColumns'

=> 'synedriash_id'

protected $_nonViewableCols = array('thema_id');
}
class Aithsh_eksod_synedrioy extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'aithsh_eksod_synedrioy';

protected $_primary

= array('ait_eksod_syn_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Aithsh_eksod_syn_thema_syzhthshs' => array(
'columns'

=> 'ait_eksod_thema_id',

'refTableClass'

=> 'Thema_syzhthshs',

'refColumns'

=> 'thema_id'

),
'Aithsh_eksod_syn_grammateia' => array(
'columns'

=> 'ait_eksod_gramm_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

),
'Aithsh_eksod_syn_didaktorikos' => array(
'columns'

=> 'ait_eksod_didakt_id',

'refTableClass'

=> 'Didaktorikos',

'refColumns'

=> 'didaktorikos_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('ait_eksod_syn_id');
}
class Eggrafo extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'eggrafo';

protected $_primary

= array('eggrafo_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Eggrafo_proptyxiakos' => array(

'columns'

=> 'eggr_prop_id',

'refTableClass'

=> 'Proptyxiakos',

'refColumns'

=> 'proptyxiakos_id'

),
'Eggrafo_metaptyxiakos' => array(
'columns'

=> 'eggr_metap_id',

'refTableClass'

=> 'Metaptyxiakos',

'refColumns'

=> 'metaptyxiakos_id'

),
'Eggrafo_didaktorikos' => array(
'columns'

=> 'eggr_didak_id',

'refTableClass'

=> 'Didaktorikos',

'refColumns'

=> 'didaktorikos_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('eggrafo_id');
}
class Anakoinosh extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'anakoinosh';

protected $_primary

= array('anakoinosh_id');

protected $_dependentTables = array('Synedriash', 'Synedriash', 'Aithsh_systatikhs',
'Systatikh_ep');
protected $_referenceMap

= array(

'Anak_atomo' => array(
'columns'

=> 'anak_atom_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

),
'Anak_omada' => array(
'columns'
'refTableClass'

=> 'anak_omad_id',
=> 'Omada',

'refColumns'

=> 'omada_id'

),
'Anak_grammateia' => array(
'columns'

=> 'anak_gramm_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('anakoinosh_id');
}
class Shmeiosh extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'shmeiosh';

protected $_primary

= array('shmeiosh_id');

protected $_dependentTables = array('Synedriash', 'Synedriash', 'Systatikh_ep');
protected $_referenceMap

= array(

'Shmeios_atomo' => array(
'columns'

=> 'shm_atom_id',

'refTableClass'

=> 'Atomo',

'refColumns'

=> 'atomo_id'

),
'Shmeios_omada' => array(
'columns'

=> 'shm_omada_id',

'refTableClass'

=> 'Omada',

'refColumns'

=> 'omada_id'

),
'Shmeios_grammateia' => array(
'columns'

)
);

=> 'shm_grammat_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

protected $_nonViewableCols = array('shmeiosh_id');
}
class Synanthsh extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'synanthsh';

protected $_primary

= array('synanthsh_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Synanthsh_ergasia' => array(
'columns'

=> 'synant_erg_id',

'refTableClass'

=> 'Ergasia',

'refColumns'

=> 'ergasia_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('synanthsh_id');
}
class Ergasia extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'ergasia';

protected $_primary

= array('ergasia_id');

protected $_dependentTables = array('Synanthsh');
protected $_referenceMap

= array(

'Ergasia_mathhma_tmhma' => array(
'columns'

=> 'erg_math_tmhm_id',

'refTableClass'

=> 'Mathhma_tmhma',

'refColumns'

=> 'mathhma_tmhma_id'

),
'Ergasia_proptyxiakos' => array(
'columns'

),

=> 'erg_prop_id',

'refTableClass'

=> 'Proptyxiakos',

'refColumns'

=> 'proptyxiakos_id'

'Ergasia_metaptyxiakos' => array(
'columns'

=> 'erg_metap_id',

'refTableClass'

=> 'Metaptyxiakos',

'refColumns'

=> 'metaptyxiakos_id'

),
'Ergasia_didaktorikos' => array(
'columns'

=> 'erg_did_id',

'refTableClass'

=> 'Didaktorikos',

'refColumns'

=> 'didaktorikos_id'

),
'Ergasia_ypeythyno_melos_dep' => array(
'columns'

=> 'ypeythyno_d.e.p.',

'refTableClass'

=> 'Melos_dep',

'refColumns'

=> 'dep_id'

),
'Ergasia_eksetasths_melos_dep' => array(
'columns'

=> 'eksetasths',

'refTableClass'

=> 'Melos_dep',

'refColumns'

=> 'dep_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('');
}
class Systatikh_ep extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'systatikh_ep';

protected $_primary

= array('systatikh_id');

protected $_dependentTables = array('Proorismoi_systat');
protected $_referenceMap

= array(

'Systatikh_dep_shmeiosh' => array(
'columns'
'refTableClass'

=> 'syst_shm_dep',
=> 'Shmeiosh',

'refColumns'

=> 'shmeiosh_id'

),
'Systatikh_foithth_anakoinosh' => array(
'columns'

=> 'syst_anak_foit_id',

'refTableClass'

=> 'Anakoinosh',

'refColumns'

=> 'anakoinosh_id'

),
'Systatikh_aithsh_systatikhs' => array(
'columns'

=> 'syst_ait_syst_id',

'refTableClass'

=> 'Aithsh_systatikhs',

'refColumns'

=> 'aithsh_syst_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('systatikh_id');
}
class Aithsh_systatikhs extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'aithsh_systatikhs';

protected $_primary

= array('aithsh_syst_id');

protected $_dependentTables = array('Systatikh_ep', 'Proorismoi');
protected $_referenceMap

= array(

'Aithsh_systatikhs_dep_anakoinosh' => array(
'columns'

=> 'ait_syst_anak_d.e.p.',

'refTableClass'

=> 'Anakoinosh',

'refColumns'

=> 'anakoinosh_id'

),
'Aithsh_systatikhs_proptyxiakos' => array(
'columns'

=> 'ait_syst_prop_id',

'refTableClass'

=> 'Proptyxiakos',

'refColumns'

=> 'proptyxiakos_id'

),
'Aithsh_systatikhs_metaptyxiakos' => array(

'columns'

=> 'ait_syst_met_id',

'refTableClass'

=> 'Metaptyxiakos',

'refColumns'

=> 'metaptyxiakos_id'

),
'Aithsh_systatikhs_krithria' => array(
'columns'

=> 'ait_syst_tmhma_id', 'ait_syst_d.e.p._id',

'refTableClass'

=> 'Krithria',

'refColumns'

=> 'krit_tmhma_id', 'krit_dep_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('');
}
class Proorismoi extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'proorismoi';

protected $_primary

= array('proorismoi_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Proorismoi_aithsh_systatikhs' => array(
'columns'

=> 'proor_syst_ait_syst_id',

'refTableClass'

=> 'Aithsh_systatikhs',

'refColumns'

=> 'aithsh_syst_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('proorismoi_id');
}
class Prooritmoi_systat extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'proorismoi_systat';

protected $_primary

= array('pr_syst_syst_id', 'pr_syst_gramm_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Proorismoi_systat_systatikh_ep' => array(

'columns'

=> 'pr_syst_syst_id',

'refTableClass'

=> 'Systatikh_ep',

'refColumns'

=> 'systatikh_id'

),
'Proorismoi_systat_grammateia' => array(
'columns'

=> 'pr_syst_gramm_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('pr_syst_syst_id', 'pr_syst_gramm_id');
}
class Krithria extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'krithria';

protected $_primary

= array('krit_tmhma_id', 'krit_dep_id');

protected $_dependentTables = array('Eidika_mathhmata', 'Aithsh_systatikhs');
protected $_referenceMap

= array(

'Krithria_melos_dep' => array(
'columns'

=> 'krit_dep_id',

'refTableClass'

=> 'Melos_dep',

'refColumns'

=> 'dep_id'

),
'Krithria_tmhma' => array(
'columns'

=> 'krit_tmhma_id',

'refTableClass'

=> 'Tmhma',

'refColumns'

=> 'tmhma_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('krit_tmhma_id', 'krit_dep_id');
}

class Eidika_mathhmata extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'eidika-mathhmata';

protected $_primary

= array('eid_math_tmhm_id', 'eid_math_dep_id',

'eid_math_math_tmhm_id');
protected $_referenceMap

= array(

'Eidika_math_krithria' => array(
'columns'

=> 'eid_math_tmhm_id', 'eid_math_dep_id',

'refTableClass'

=> 'Krithria',

'refColumns'

=> 'krit_tmhma_id', 'krit_dep_id'

),
'Eidika_math_mathhma_tmhma' => array(
'columns'

=> 'eid_math_math_tmhm_id',

'refTableClass'

=> 'Mathhma_tmhma',

'refColumns'

=> 'mathhma_tmhma_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('eid_math_tmhm_id', 'eid_math_dep_id',
'eid_math_math_tmhm_id');
}
class Periodos_dhl_math extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'periodos_dhl_math';

protected $_primary

= array('per_dhl_math_id');

protected $_dependentTables = array('Dhlosh_mathhmaton');
protected $_referenceMap

= array(

'Per_dhl_math_tmhma' => array(
'columns'

=> 'p_d_m_tmhm_id',

'refTableClass'

=> 'Tmhma',

'refColumns'

=> 'tmhma_id'

),
'Per_dhl_math_grammateia' => array(

'columns'

=> 'p_d_m_gramm_id',

'refTableClass'

=> 'Grammateia',

'refColumns'

=> 'grammateia_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('per_dhl_math_id');
}
class Dhlodh_mathhmaton extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'dhlosh_mathhmaton';

protected $_primary

= array('dhlosh_id');

protected $_dependentTables = array('Dhlomena_mathhmata');
protected $_referenceMap

= array(

'Dhlosh_math_proptyxiakos' => array(
'columns'

=> 'dhl_prop_id',

'refTableClass'

=> 'Proptyxiakos',

'refColumns'

=> 'Proptyxiakos_id'

),
'Dhlosh_math_metaptyxiakos' => array(
'columns'

=> 'dhl_met_id',

'refTableClass'

=> 'Metaptyxiakos',

'refColumns'

=> 'metaptyxiakos_id'

),
'Dhlosh_math_periodos_dhl_math' => array(
'columns'

=> 'dhl_per_dhl_math_id',

'refTableClass'

=> 'Periodos_dhl_math',

'refColumns'

=> 'per_dhl_math_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('dhlosh_id');
}

class Dhlomena_mathhmata extends Aimon_Table
{
protected $_name

= 'dhlomena_mathhmata';

protected $_primary

= array('dhl_math_id');

protected $_referenceMap

= array(

'Dhlom_math_mathhma_tmhma' => array(
'columns'

=> 'dhl_math_math_tm_id',

'refTableClass'

=> 'Mathhma_tmhma',

'refColumns'

=> 'mathhma_tmhma_id'

),
'Dhlom_math_dhlosh_mathhmaton' => array(
'columns'

=> 'dhl_math_dhl_math_id',

'refTableClass'

=> 'Dhlosh_mathhmaton',

'refColumns'

=> 'dhlosh_id'

)
);
protected $_nonViewableCols = array('dhl_math_id');
}
?>
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