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Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής,

προσαρμοσμένη πάνω σε έξυπνα τηλέφωνα, με στόχο την εύρεση εργασίας. Οι

χρήστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους εργαζόμενους που αναζητούν εργασία

και τους εργοδότες που φορτώνουν τις αγγελίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι δημιουργώντας έναν λογαριασμό στο σύστημα,

κάνουν αναζήτηση στις υποψήφιες θέσεις εργασίας. Οι εργοδότες με την σειρά τους

δημιουργούν ένα λογαριασμό στο σύστημα και δημιουργούν επίσης τις υποψήφιες

θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρει για δύο λόγους. Αρχικά,  για να τους εντοπίσουν

οι εργαζόμενοι και για να μπορούν οι ίδιοι να αναζητήσουν τους εργαζόμενους.

Η εφαρμογή προσφέρει βοήθεια στους υποψήφιους εργαζόμενους να βρουν εργασία

και στους υποψήφιους εργοδότες να βρουν άμεσα υπαλλήλους.  Η εφαρμογή λοιπόν

αυτή, έχει μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και μπορούν να προστεθούν πολλές

επεκτάσεις για να μπορεί να γίνει όλο και καλύτερη.

Λέξεις Κλειδιά: <<Εύρεση εργασίας, Εξατομίκευση, Smartphone, Visual Basic, SQL Server,

Windows mobile 6, Merge Replication>>





Abstract

The scope of this thesis is the development of an application, adapted on smartphones,

aiming at the finding of work. The users are separated in two categories; the

employees who search for a job and the employers that load their advertisements.

More specifically, by creating an account in the system, the employees make a search

in the job offers. At the same time, the employers create an account in the system and

also publish the job offers, for two reasons. Firstly, for them to be found by

employees and secondly, so they can find employees by themselves.

The  application  offers  help  to  the  candidate  employees  to  find  a  job  and  to  the

candidate employers to find employees immediately. Duo to that fact, the application

has big prospects of development and a lot of extensions can be added in order for it

to become even better.

Keywords: << Personalization, Smartphone, Visual Basic, SQL Server, Windows mobile 6,

Merge Replication >>
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1
Εισαγωγή

1.1  Έξυπνες φορητές συσκευές και οι εφαρμογές τους

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα

στην κινητή τηλεφωνία και στις έξυπνες φορητές συσκευές ή αλλιώς έξυπνα τηλέφωνα.

Κινητό τηλέφωνο είναι η συσκευή που συνδέεται ασύρματα με το τηλεφωνικό δίκτυο μέσω

ραδιοκυμάτων και χρησιμοποιείται για τηλεφωνήματα όπως συμβαίνει με ένα κλασικό

τηλέφωνο.  Το πλεονέκτημα είναι ότι ο χρήστης μπορεί να στείλει και μηνύματα.  Αρχικά το

κινητό τηλέφωνο όταν κατασκευάστηκε προοριζόταν για επιχειρήσεις και για πιο εύπορους

ανθρώπους. Σήμερα τα κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμα σε όλους. Πέρα από αυτές τις

λειτουργίες σ' αυτή την συσκευή, περιέχονται υπηρεσίες και λειτουργίες όπως τα MMS

(Multimedia Messaging Service) και η φωτογραφική μηχανή.

Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) είναι ουσιαστικά η εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων.

Διαθέτουν λειτουργικό σύστημα και επιτρέπουν την εγκατάσταση διάφορων εφαρμογών.

Επίσης έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες

όπως ακριβώς δουλεύει ένας φορητός υπολογιστής. Αυτές οι έξυπνες φορητές συσκευές

έχουν πλέον την δυνατότητα να τις διαχειρίζεται ο χρήστης μέσω οθονών αφής (touchscreen).

Πολλά από τα πλεονεκτήματα αυτών,  είναι το μικρό μέγεθος τους καθώς χωράει σε μια

τσέπη και η εκπληκτικά μεγάλη οθόνη που μπορεί ο χρήστης να διαχειρίζεται καλύτερα τις

εφαρμογές του.  Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν,  αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν

λειτουργικό σύστημα.  Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους.  Πολλές μεγάλες εταιρίες

Πληροφορικής και Εφαρμογών κατασκευάζουν λειτουργικά συστήματα, όπως πχ η Apple, η
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Google  και η Microsoft  με πολλούς υποστηρικτές παγκοσμίως.  Όμως δεν προσαρμόζονται

αυτά τα λειτουργικά συστήματα σε όλα τα έξυπνα τηλέφωνα.

Όπως και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έτσι και στα έξυπνα τηλέφωνα μπορούν να

εγκατασταθούν ποικίλα προγράμματα και εφαρμογές ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Ένα από τα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν είναι το Windows  Mobile  της

Microsoft.  Αυτή η πλατφόρμα είναι προσιτή σε πολλές συσκευές.  Η εφαρμογή που

περιγράφεται σ' αυτήν την διπλωματική εργασία είναι σχεδιασμένη στην πλατφόρμα

Windows Mobile 6.

Εκτός από την τεχνολογία, η ενημέρωση για τα πάντα είναι πλέον εφικτή, αφού τα τελευταία

χρόνια το διαδίκτυο είναι προσιτό σε όλους.  Εκεί μπορεί ο χρήστης,  όχι μόνο με τον

ηλεκτρονικό του υπολογιστή αλλά και με φορητή συσκευή, να επικοινωνεί με άλλους

ανθρώπους, να ενημερώνεται και να βρίσκει ότι χρειάζεται μέσα από εκατομμύρια

ιστοσελίδες.

Στην σημερινή εποχή ένα από τα κυριότερα προβλήματα που απασχολεί αρκετούς,  είναι η

ανεργία.  Η τεχνολογία και το διαδίκτυο δίνει εναλλακτικές επιλογές ως προς την εύρεση

εργασίας στους νέους ανθρώπους που προσπαθούν να σταδιοδρομήσουν. Αυτή η βοήθεια

προέρχεται κυρίως από τις διάφορες ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας που υπάρχουν σε όλο τον

κόσμο. Πολλές από αυτές υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια ακόμη και μέσω των φορητών

συσκευών.

1.2  Αντικείμενο Διπλωματικής

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία υλοποιεί μια εφαρμογή για φορητές συσκευές και

έξυπνα τηλέφωνα που ασχολείται με την εύρεση εργασίας.  Είναι μια εφαρμογή που είναι

σχεδιασμένη στην πλατφόρμα της Microsoft  και είναι χρήσιμη για αρκετά μεγάλο ποσοστό

χρηστών. Μπορεί να υποστηρίζει όσους επιθυμούν να βρουν εργασία/απασχόληση και όσες

εταιρίες επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό μέσω της φορητής τους συσκευής.

Για να μπορεί κάποιος να βρει εργασία πάνω στο αντικείμενο που επιθυμεί μπορεί να κάνει

αναζήτηση στις διάφορες ιστοσελίδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την εργασία. Όμως

πολλές από αυτές προχωρήσανε ένα βήμα παρακάτω, την εγγραφή. Μπορεί ένας χρήστης να
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γραφτεί στο σύστημα τους και αν είναι εργαζόμενος, να "ανεβάσει" το βιογραφικό του

σημείωμα, αν είναι εργοδότης να δημοσιεύσει την αγγελία του και άμα το επιθυμεί να

αναζητήσει υποψήφιους υπαλλήλους από το σύστημα με βάση μερικά χαρακτηριστικά,

ανάλογα με την θέση.  Στην Ελλάδα ειδικά μια από αυτές τις ιστοσελίδες είναι η "kariera"

[17]. Στο εξωτερικό μια από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες παγκοσμίως είναι η "Monster"[15].

Η συγκεκριμένη είναι πιο εξελιγμένη καθώς περιέχει και Web εφαρμογή προσαρμοσμένη γι

αυτούς που χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα [16].

Εικόνα 1: εμφάνιση του "mobile.monster.com"

Η παρούσα εφαρμογή παίρνει στοιχεία από αυτές τις ιστοσελίδες όμως δεν είναι Web

εφαρμογή αλλά εφαρμογή που εγκαθίσταται στην φορητή συσκευή για να μπορεί ο χρήστης

να την χρησιμοποιεί όποτε θελήσει.

Στην αρχή υπάρχει ένα μενού και κάθε χρήστης έχει ένα λογαριασμό. Μέσω της χρήσης ενός

λογαριασμού, υποστηρίζεται η αναζήτηση μέσα στη βάση ανάλογα με τα προσφερόμενα ή

ζητούμενα προσόντα των εν δυνάμει εργαζομένων. Τα στοιχεία προσφοράς εργασίας θα

δημιουργούνται στη βάση από μια άλλη ομάδα χρηστών τους εργοδότες. Ένας εργοδότης που

επιθυμεί να βρει υπάλληλο, δημιουργεί έναν λογαριασμό με τα στοιχεία της εταιρίας του και

το προφίλ του εργαζόμενου που ψάχνει.

Αυτή η εφαρμογή ονομάζεται “Job Inside” και χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων που είναι

αποθηκευμένη σε έναν Server.  Αυτή η βάση περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες των

χρηστών, είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι εργοδότες, που χρειάζονται για την επεξεργασία
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και την ανταλλαγή δεδομένων. Για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους όλοι αυτοί οι χρήστες

χρησιμοποιούν τις φορητές τους συσκευές μέσω διαδικτύου. Παρακάτω εμφανίζεται

σχηματικά το μοντέλο της εφαρμογής. [11]

Σχήμα 1: Το μοντέλο της εφαρμογής

1.3  Οργάνωση κειμένου

Η διπλωματική αυτή εργασία χωρίζεται σε έξι ενότητες μαζί με την Εισαγωγή. Στην δεύτερη

ενότητα περιγράφεται η μέθοδος της εξατομίκευσης. Στην τρίτη και την μεγαλύτερη ενότητα,

δίνεται λεπτομερής περιγραφή της υλοποίησης της εφαρμογής (Κλάσεις, Βάση Δεδομένων),

ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο συγχρονισμός της βάσης,  τα προγράμματα και τις

πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή της, καθώς επίσης και την επίλυση

ορισμένων προβλημάτων του προέκυψαν κατά την σύνδεση της εφαρμογής με τα

προγράμματα. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η αναλυτική λειτουργία της εφαρμογής

καθώς επίσης τα προβλήματα που προέκυψαν στο προγραμματιστικό κομμάτι.  Στην πέμπτη

ενότητα δίνονται τα συμπεράσματα και με ποιους τρόπους μπορεί να επεκταθεί αυτή η

εφαρμογή.  Τέλος στην έκτη και τελευταία ενότητα είναι η βιβλιογραφία της παρούσας

διπλωματικής εργασίας.



Αντωνογιαννάκη Μαργαρίτα,
"Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης υπηρεσιών εύρεσης εργασίας μέσω

κινητών συσκευών"

          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ.E. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- 5 -

2
Εξατομίκευση

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η έννοια της εξατομίκευσης και με πιο τρόπο

χρησιμοποιείται στην εφαρμογή.

2.1  Τι είναι εξατομίκευση

Η εξατομίκευση (Personalization) περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας για να

προσαρμόσει τις διαφορές μεταξύ των ατόμων.

Η εξατομίκευση ασχολείται με τις πληροφορίες που προσαρμόζονται ανάλογα με τις

προσωπικές απαιτήσεις και στοιχεία του κάθε χρήστη.  Για παράδειγμα,  κάθε χρήστης που

χρησιμοποιεί την προσωπική του φορητή συσκευή πχ κινητό τηλέφωνο,  είναι διαφορετικός

από έναν άλλον.  Αρχίζουν και δημιουργούνται όλο και περισσότερες εφαρμογές για κινητές

συσκευές σε όλους τους τομείς.

Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλες αυτές οι εφαρμογές είναι να μπορούν να

προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του.  Ένα άλλο που είναι

σημαντικό, είναι η εμφάνιση της εφαρμογής στην κινητή συσκευή. Θα πρέπει να είναι

προσιτή και αρεστή στο χρήστη. [12]

Το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην εξατομίκευση είναι το περιεχόμενο του

χρήστη. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να αποτελείται από πολλές πτυχές όπως πχ οι ανάγκες

του χρήστη, οι προτιμήσεις του, η συμπεριφορά του καθώς επίσης και στοιχεία που έχουν να

κάνουν με την θέση που βρίσκεται.
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Επειδή συνήθως οι κινητές συσκευές έχουν μικρές οθόνες, οι εφαρμογές δεν μπορούν να

έχουν τον ίδιο όγκο επιλογών και κουμπιών όπως σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.  Είναι

σημαντικό να προσαρμόζονται οι εφαρμογές,  μειώνοντας τον αριθμό των επιλογών και

παραθυριών έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικές στους χρήστες.

Για να υπάρχει εισαγωγή και συμμετοχή στις πληροφορίες κάποιας εφαρμογής, χρειάζεται να

γίνει πρώτα εγγραφή στο σύστημα. Τα δεδομένα εισόδου είναι προσωπικά στοιχεία των

χρηστών και αυτά αφορούν την υπηρεσία του προφίλ δηλαδή κάποιες μεμονωμένες επιλογές

των υπηρεσιών πχ.  username και password. Αφού εισαχθεί σε μια εφαρμογή μπορεί να βρει

ότι πληροφορία χρειάζεται καθώς επίσης να έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει ότι

πληροφορία θέλει με ποικίλους τρόπους όπως sms, e-mail κλπ. [13]

2.2  Με ποιους τρόπους χρησιμοποιείται

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή η εξατομίκευση παίζει σημαντικό ρόλο στους χρήστες. Το

κεντρικό μενού που έχει ο κάθε χρήστης με τις πληροφορίες του,  περιέχονται κι άλλα

στοιχεία που το χαρακτηρίζουν μοναδικό. Κάθε φορά που κάνει ένας χρήστης εισαγωγή στο

προφίλ του,  εμφανίζεται το username  του.  Επίσης αν ο χρήστης είναι εργοδότης,  στην

κεντρική σελίδα του εμφανίζονται οι θέσεις που έχει δημιουργήσει.

Πέρα από αυτά,  το σημαντικότερο κομμάτι εξατομίκευσης που έχουν οι χρήστες είναι η

αναζήτηση. Δίνεται η δυνατότητα, εκτός από την απλή αναζήτηση, να μπορούν να

εξατομικεύουν την αναζήτηση τους ανάμεσα σε δύο επιλογές. Αν ο χρήστης είναι

εργαζόμενος,  τότε μπορεί να κάνει εξατομικευμένη αναζήτηση είτε με βάση τα αιτήματα

ενδιαφέροντος για τις θέσεις εργασίας που έστειλε στο παρελθόν, είτε με βάση το ενδιαφέρον

των εργοδοτών προς αυτόν τον εργαζόμενο.  Από την μεριά του εργοδότη,  μπορεί να κάνει

εξατομικευμένη αναζήτηση είτε με βάση το ενδιαφέρον των εργαζομένων που έστειλε στο

παρελθόν μήνυμα, είτε με βάση το ενδιαφέρον των εργαζομένων που είχαν στείλει αίτημα σ'

αυτόν τον εργοδότη.
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3
Περιγραφή - Υλοποίηση

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ακολουθήσει η σχεδίαση της εφαρμογής

3.1 Αρχιτεκτονική

Η σχεδίαση του κώδικα έχει στηριχθεί από τα βιβλία του Πετρούτσου Ε. [3], των Wigley A.,

Moth D. και Foot P. [4], των Beauchemin και Sullivan [5] και των McClure, Beamer κ.α. [9].

Όμως το βιβλίο που έγραψε ο Ying  Bai  [1]  δίνει πολλές σαφείς λεπτομέρειες πάνω στο

κομμάτι της ADO .NET. Η εφαρμογή λοιπόν αποτελείται από δύο μέρη: α) την σχεδίαση των

σελίδων-φορμών και β)  τον κώδικα που “γεμίζει”  τις φόρμες.  Η σχεδίαση των φορμών

γίνεται με τα εργαλεία που παρέχει ο Visual  Studio.  Όσον αφορά τον κώδικα,  κάθε φόρμα

είναι και μια κλάση.  Οι κλάσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.  α)  Αυτές που αφορούν

τον εργοδότη, β) αυτές που αφορούν τον εργαζόμενο, γ) αυτές που αφορούν τις θέσεις

εργασίας και δ) τις κοινές, αυτές που αφορούν σε όλα τα παραπάνω. Παρακάτω

παρουσιάζεται ένα απλό γενικό διάγραμμα σχετικά με την λειτουργία της εφαρμογής.

Σχήμα 2: Διάγραμμα της εφαρμογής
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Υπάρχει ένα κεντρικό μενού για όλους τους χρήστες.  Οι επιλογές είναι δύο:  εισαγωγή στο

σύστημα και δημιουργία νέου χρήστη. Στην εισαγωγή υπάρχουν δύο επιλογές, την εισαγωγή

ως εργοδότης ή ως εργαζόμενος.  Αν ο χρήστης είναι εργοδότης,  τότε μπορεί είτε να

δημιουργήσει και να επεξεργαστεί ορισμένες θέσεις εργασίας, είτε να επεξεργαστεί τα

στοιχεία του,  είτε να διαγράψει το προφίλ του είτε να κάνει αναζήτηση για να βρει τους

υποψηφίους εργαζόμενους.  Αν ο χρήστης είναι εργαζόμενος,  τότε μπορεί είτε να

επεξεργαστεί τα στοιχεία του,  είτε να διαγράψει το προφίλ του,  είτε να κάνει αναζήτηση για

δουλειά.  Αν ο χρήστης επιθυμεί να κάνει εγγραφή στο σύστημα θα επιλέξει είτε ως

εργαζόμενος είτε ως εργοδότης.

Πριν δοθεί η περιγραφή των Κλάσεων είναι χρήσιμο να δοθεί πρώτα η περιγραφή της Βάσης

Δεδομένων για να μπορούν να γίνουν πιο κατανοητές οι Κλάσεις που περιγράφονται

παρακάτω.

3.2 Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της δομής και της λειτουργίας της Βάσης. Η Βάση

λοιπόν αυτή που ονομάζεται MYDBJOB  έχει δημιουργηθεί μέσα στον VS 2008 και έπειτα

έχει γίνει attach  στον SQL  Server  Management  Studio  για την περαιτέρω επεξεργασία.

Αποτελείται από έξι πίνακες οι οποίοι είναι:

· Users
· Ergazomenos
· Ergodotis
· ThesiErgasias
· ergosLogTable
· ergisLogTable

3.2.1 Πίνακας Users

Όνομα στήλης Περιγραφή
username Είναι το κωδικό όνομα που δίνει ο χρήστης για να εισέλθει

στο σύστημα.
password Μαζί με το username το password είναι το δεύτερο στοιχείο

που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εισέλθει στο σύστημα.

Πίνακας 1:  O πίνακας Users
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Η στήλη username  θεωρείται ο μοναδικός κωδικός που δηλώνει τον κάθε χρήστη αν είναι

εργαζόμενος ή εργοδότης. Επίσης έχει δηλωθεί να είναι κλειδί του πίνακα users, οπότε είναι

μοναδικός. Το password απλώς ταυτοποιεί τον χρήστη.

Εικόνα 2: πίνακας users

3.2.2 Πίνακας Ergazomenos

Όνομα στήλης Περιγραφή
ergosId Είναι ο κωδικός του χρήστη.
username Είναι το κωδικό όνομα
password Μαζί με το username  το password  είναι το δεύτερο στοιχείο

που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εισέλθει στο σύστημα.
nameSurname Προσδιορίζεται το όνομα και το Επώνυμο του χρήστη-

εργαζόμενου.
phone Προσδιορίζεται το τηλέφωνο του.
email Προσδιορίζεται το e-mail του.
studies Προσδιορίζεται ο τίτλος σπουδών του.
townOfStudies Προσδιορίζεται η πόλη που σπούδασε.
eidikotita Προσδιορίζεται η ειδικότητα που τον ενδιαφέρει για να

μπορεί αργότερα ο εργοδότης με αναζήτηση να τον εντοπίσει.
perioxi Προσδιορίζεται η πόλη που τον ενδιαφέρει όπως και με την

ειδικότητα.

Πίνακας 2:  O πίνακας Ergazomenos

Η στήλη ergosId είναι το κλειδί του χρήστη και είναι τύπου identity και γι αυτό δημιουργείται
αυτόματα από το σύστημα. Το username και το password χρησιμοποιούνται για να μπορεί ο
χρήστης να μπαίνει στο σύστημα. Κάθε username που έχει στην κατοχή του ο χρήστης, είναι
μοναδικό.
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Εικόνα 3: πίνακας Ergazomenos

3.2.3 Πίνακας Ergodotis

Όνομα στήλης Περιγραφή
ergisId Είναι ο κωδικός του χρήστη.
username Είναι το κωδικό όνομα.
password Μαζί με το username  το password  είναι το δεύτερο

στοιχείο που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εισέλθει στο
σύστημα.

nameOfComp Προσδιορίζεται το όνομα της εταιρίας που είναι
υπεύθυνος ο εργοδότης

description Δίνεται μια μικρή περιγραφή της εταιρίας αυτής
address Προσδιορίζεται η Διεύθυνση της
edra Προσδιορίζεται η Έδρα της
phone Προσδιορίζεται το τηλέφωνο της
email Προσδιορίζεται το e-mail της

Πίνακας 3:  O πίνακας Ergodotis

Και εδώ όπως και στον εργαζόμενο,  η στήλη ergisId  είναι το κλειδί του χρήστη και είναι

τύπου identity  και γι αυτό δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα.  Το username  και το

password χρησιμοποιούνται για να μπορεί ο χρήστης να μπαίνει στο σύστημα. Κάθε

username που έχει στην κατοχή του ο χρήστης, είναι μοναδικό.
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Εικόνα 4: πίνακας Ergodotis

3.2.4 Πίνακας ThesiErgasias

Όνομα στήλης Περιγραφή
thesiId Είναι ο μοναδικός κωδικός.
ergisId Είναι ο κωδικός του εργοδότη που δημιουργεί την

συγκεκριμένη θέση.
eidikotita Προσδιορίζεται η ειδικότητα που ανήκει η θέση αυτή

μέσα
perioxi Προσδιορίζεται η πόλη στην οποία χρειάζεται η

στελέχωση της θέσης από τον υποψήφιο
descrThesis Προσδιορίζεται η περιγραφή της θέσης.
fulo Προσδιορίζεται το φύλο του.
experience Προσδιορίζεται ο χρόνος εμπειρίας που απαιτείται σε

κείμενο. (πχ 1 χρόνο)

Πίνακας 4:  O πίνακας ThesiErgasias

Η ThesiId είναι ο μοναδικός κωδικός που δηλώνει την μοναδικότητα της θέσης εργασίας που

δημιουργείται από τον εργοδότη. Επίσης έχει δηλωθεί να είναι κλειδί του πίνακα

ThesiErgasias και Identity, δηλαδή μοναδικός και δημιουργείται αυτόματα κατά την

εισαγωγή εγγραφής.

Η descrThesis περιγράφει τα προσόντα χρειάζεται να έχει ο υποψήφιος εργαζόμενος.

Στην στήλη fulo  προσδιορίζεται από τον εργοδότη ακριβώς αν θα πρέπει να είναι άνδρας,

γυναίκα ή αδιάφορο.
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Εικόνα 5: πίνακας ThesiErgasias

3.2.5 Πίνακας ergosLogTable

Όνομα στήλης Περιγραφή
logId Είναι ο μοναδικός κωδικός.
ergosId Είναι δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergazomenos.
ergisId Είναι δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergodotis.
logdate Κρατάει την ημερομηνία.

Πίνακας 5:  O πίνακας ergosLogTable

Ο πίνακας ergosLogTable  δημιουργήθηκε για την εξατομίκευση.  Κάθε φορά που στέλνει

αίτημα ο εργαζόμενος για μια θέση θα αποθηκεύεται ο κωδικός του, ο κωδικός του εργοδότη

που δημιούργησε τη θέση και η ημερομηνία.

Εικόνα 6: Πίνακας ergosLogTable
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3.2.6 Πίνακας ergisLogTable

Όνομα στήλης Περιγραφή
logId Είναι ο μοναδικός κωδικός.
ergisId Είναι δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergodotis.
ergosId Είναι δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergazomenos.
logdate Κρατάει την ημερομηνία.

Πίνακας 6:  O πίνακας ergisLogTable

Κι εδώ,  ο πίνακας ergisLogTable  δημιουργήθηκε για την εξατομίκευση.  Κάθε φορά που

στέλνει αίτημα ο εργοδότης σε έναν υποψήφιο για την θέση, θα αποθηκεύεται ο κωδικός του,

ο κωδικός του εργαζόμενου και η ημερομηνία.

Εικόνα 7: Πίνακας ergisLogTable

Αυτοί οι δύο πίνακες (ergosLogTable και ergisLogTable) όπως αναφέρθηκε,

χρησιμοποιούνται για εξατομίκευση.

 Όταν ο εργαζόμενος επιλέξει να κάνει εξατομικευμένη αναζήτηση με βάση προηγούμενες

ανταποκρίσεις του, τότε καλείται ο πίνακας  ergosLogTable, αλλιώς αν επιλέξει

εξατομικευμένη αναζήτηση με βάση την ανταπόκριση των εργοδοτών προς το άτομο αυτό,

καλείται ο πίνακας ergisLogTable.

Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι εργοδότης και θελήσει να κάνει εξατομικευμένη

αναζήτηση με βάση προηγούμενες ανταποκρίσεις του,  καλείται ο πίνακας ergisLogTable.

Στην περίπτωση που επιλέξει να κάνει εξατομικευμένη αναζήτηση με βάση την ανταπόκριση

των εργαζομένων, καλείται ο πίνακας ergosLogTable.

Η στήλη logdata  κρατάει την τρέχουσα ημερομηνία για να μπορεί το σύστημα να γνωρίζει

πότε καταχωρήθηκε η κάθε εγγραφή μετά από εντολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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3.2.7 Διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων της βάσης

Το διάγραμμα οντοτήτων είναι πολύ απλό και κατανοητό. Παρατηρείται βέβαια ότι σε κάθε

πίνακα υπάρχει στο τέλος μια στήλη που ονομάζεται rowquid. Αυτή δημιουργείται αυτόματα

μέσα στον SQL Server κατά την διαδικασία της Merge Replication.

Σχήμα 3: Διάγραμμα της Βάσης Δεδομένων

3.3 Συγχρονισμός Βάσεων Δεδομένων

Ο συγχρονισμός των βάσεων είναι η διαδικασία κατά την οποία μπορούν δύο Βάσεις

Δεδομένων, που είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν

τα δεδομένα τους. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή, η μία Βάση είναι αυτή που βρίσκεται στον

κεντρικό SQL Server του συστήματος και η άλλη στην φορητή συσκευή.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει, να διαγράψει ή να αναζητήσει δεδομένα,

χρησιμοποιώντας την τοπική βάση της φορητής του συσκευή και το σύστημα αυτόματα να
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πάρει τις αλλαγές και να τις αποθηκεύσει στην κεντρική Βάση Δεδομένων. Ο συγχρονισμός

αυτός γίνεται με την βοήθεια του SQL Server CE και SQL Server.

3.3.1 Τεχνολογίες για Συγχρονισμό Βάσεων

Υπάρχουν τρεις τεχνολογίες που αναλαμβάνουν τον συγχρονισμό των βάσεων ανάμεσα στον

SQL Server  CE και SQL Server.  Είναι η RDA (Remote Data Access),  η Merge Replication

και Data Synchronization Services. [2]

3.3.1.1 Η τεχνολογία RDA

H RDA είναι πιο γρήγορη σχετικά σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες όσον αφορά τον

συγχρονισμό δεδομένων όμως χρειάζεται να γραφτεί περισσότερος κώδικας και όσον αφορά

την ADO .NET αλλά και τις SQL εντολές.  Όμως υποστηρίζεται από όλες τις εκδόσεις του

SQL  Server.  Χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους στον κώδικα,  την Pull,  την Push  και την

SubmitSQL.  Η Μέθοδος Pull  υποβάλει την εντολή SQL  SELECT  στον SQL  Server  για

επεξεργασία. Αυτή δημιουργεί πίνακα στην βάση SQL Server CE και κρατάει τα επιλεγμένα

δεδομένα.  Ανακτά τις επιλεγμένες γραμμές και τις εισάγει στον πίνακα.  Η μέθοδος Push

υποβάλει τις αλλαγές που δημιουργήθηκαν από την μέθοδο Pull  πίσω στον SQL  Server.

Λαμβάνει λάθη από τον SQL  Server  και τα αποθηκεύει σε έναν ειδικό πίνακα λαθών.  Η

μέθοδος SubmitSQL υποβάλει SQL δηλώσεις στον SQL Server για επεξεργασία. [2]

3.3.1.2 Η τεχνολογία Merge Replication

Στην Merge  Replication  χρειάζεται να γραφτεί λιγότερος κώδικας,  αλλά θα πρέπει να

συντονιστούν πολλά κομμάτια και να γίνουν αρκετές ρυθμίσεις  ώστε να τεθεί σε λειτουργία.

Όμως σε σχέση με την RDA υποστηρίζεται από την έκδοση SQL Server  2000 και νεότερη.

[2]

3.3.1.3 Η τεχνολογία Data Synchronization

Η τεχνολογία Data Synchronization Services είναι πιο καινούρια και μπορεί να συγχρονίσει

δεδομένα από τον SQL Server CE με δεδομένα εκτός του SQL Server. Θεωρείται προγραμ-
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ματιστική υπηρεσία και μπορεί να παρέχει μέγιστη ευελιξία στην παράδοση λαθών αλλά

ενδεχομένως με μεγαλύτερη προσπάθεια από την μεριά του κώδικα. [2]

3.3.1.4 Internet Information Services

H  τεχνολογία Merge  Replication  όπως και η RDA  χρησιμοποιούν τον IIS  (Internet

Information Services). Ο IIS η αλλιώς Internet Information Server είναι ένας Web Server που

τον έχει δημιουργήσει η Microsoft και χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό των δεδομένων

ανάμεσα στον SQL  Server  CE  και SQL  Server.   Για να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία θα

πρέπει να εγκατασταθεί η εφαρμογή SQL Server 2008 CE Server Tools και να γίνουν κάποιες

ρυθμίσεις.[2] Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, για να καταλάβει ότι δουλεύει σωστά, θα

πρέπει να δοθεί η σωστή διεύθυνση και στον browser του υπολογιστή και στης φορητής

συσκευής. Η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής: http://διεύθυνση Server/όνομα εικονικού

φακέλου/sqlcesa35.dll και θα εμφανίζει το μήνυμα όπως στις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 8: Εμφάνιση μηνύματος σε παράθυρο υπολογιστή Εικόνα 9: Εμφάνιση μηνύματος σε
smart devise

3.3.1.5 Το εργαλείο SQL Query Analyzer

Ο SQL  Server  Compact  Edition  που εγκαθίσταται μαζί με την εφαρμογή Microsoft  SQL

Server,  περιέχει το εργαλείο SQL  Query  Analyzer.  Είναι ένα συστατικό που εγκαθίσταται

στην φορητή συσκευή κατά την διάρκεια της πρώτης σύνδεσης με τον προσομοιωτή. Εκεί

μπορεί ο προγραμματιστής να χρησιμοποιήσει και να συνδεθεί στη βάση με εντολές SQL.

Είναι χρήσιμο διότι από την στιγμή που μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί μια βάση

δεδομένων από σταθερό υπολογιστή μέσω του SQL Server  Management  Studio,  μπορεί να

την διαχειριστεί και από την φορητή του συσκευή. [8]



Αντωνογιαννάκη Μαργαρίτα,
"Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης υπηρεσιών εύρεσης εργασίας μέσω

κινητών συσκευών"

          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ.E. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- 17 -

Εικόνα 10: Εμφάνιση του SQL Query Analyzer

Η παρούσα εφαρμογή όμως δεν χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτό.

3.3.2 Συγχρονισμός Βάσεων με την τεχνολογία Merge Replication

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με την χρήση της τεχνολογίας Merge  Replication.  Η

τεχνολογία αυτή δημιουργείται μέσα από τις ρυθμίσεις του SQL Server Management Studio.

Η Merge  Replication  εφαρμόζεται από τους πράκτορες SQL  Server  CE  Server  Agent  και

SQL Server CE Client Agent. Για να δουλέψει η αντιγραφή δεδομένων από Server σε Server,

η  Merge Replication χρησιμοποιεί τρεις Servers τον Publisher, τον Distributor και τον

Subscriber. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι η διαδικασία διανομής δεδομένων από τον Publisher

στους Subscribers για να κάνει τις αλλαγές καθώς συνδέονται και αποσυνδέονται και έπειτα

αναπροσαρμόζουν τις αλλαγές όταν γίνει η σύνδεση στις ιστοσελίδες.

Ο Publisher περιέχει τη Βάση Δεδομένων publication και είναι ο Server όπου κάνει τα

δεδομένα διαθέσιμα για συνδρομή (Subscription)  προς άλλους Servers.  Εκτός από αυτό,  ο

Publisher προσδιορίζει επίσης ποιο στοιχείο έχει αλλάξει στον Subscriber κατά την διάρκεια

της διαδικασία συγχρονισμού. [4]

Ο Distributor είναι ο server όπου κρατάει τη βάση Distribution και είναι ο ενδιάμεσος Server

μεταξύ Publisher και Subscriber. Σε αυτούς τους δύο γίνεται η ανταλλαγή των δεδομένων με

την βοήθεια του SQL Server CE Client Agent.  [4]
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Ο Subscriber είναι ο Server όπου αποθηκεύει αντίγραφα από την βάση του Publisher σε μια

βάση που ονομάζεται Subscription και όποτε κρίνεται απαραίτητο, μέσω του SQL Server CE

Client Agent, γίνεται ο συγχρονισμός και αποθηκεύονται οι αλλαγές στον Publisher. Η βάση

Subscription στην συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η βάση δεδομένων της φορητής συσκευής.

[4] Ο Publisher και ο Distributor δημιουργούνται μαζί με το SQL Server Management Studio.

Ο Subscriber δημιουργείται από μόνος του.

Ο SQL  Server  CE  Client  Agent  εφαρμόζει το αρχικό στιγμιότυπο του Subscriber  και

συμφιλιώνει τις αλλαγές στοιχείων που εμφανίζονται στο replication set. Κάθε Merge

Subscription έχει τον δικό του Merge Agent που συνδέει και ενημερώνει μαζί τον Publisher

και τον Subscriber. Η δουλεία του είναι να τρέχει τον Distributor είτε για την ώθηση (push)

ενός Subscription είτε για το τράβηγμα (pull) αυτού. [4]

Για να μπορεί να γίνει η σύνδεση αυτή και η μεταφορά δεδομένων με τους Servers

χρησιμοποιείται ο IIS  με την βοήθεια του HTTP  πρωτοκόλλου.  Παρακάτω εμφανίζεται το

μοντέλο της Merge Replication. [4]

Σχήμα 4: Περιγραφή του μοντέλου της Merge Replication
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3.4 Περιγραφή Κλάσεων

Ο κώδικας αποτελείται από έντεκα Κλάσεις όπου από αυτές οι κοινές είναι:  1)  LoginForm

και 2)eggrafi. Αυτές που αφορούν τον εργαζόμενο είναι οι: 3) ergoseggrafi, 4) ergosWelcome

και 5)  ergosallagi.  Αυτές που αφορούν τον εργοδότη είναι οι:  6)  ergiseggrafi,  7)

ergisWallcome, 8) ergisallagi και 9) ergisanazhthsh. Τέλος οι Κλάσεις που αφορούν την θέση

εργασίας είναι: 10) neathesidhmiourgia και 11) ergisEditThesi. Όλες οι φόρμες – Κλάσεις

περιέχουν ένα κουμπί εξόδου ώστε να μπορεί ο χρήστης να βγει από την εφαρμογή όποτε το

επιθυμεί.

3.4.1 Διαγράμματα Ακολουθίας UML

Ο αντίστοιχος χρήστης,  είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι εργοδότης,  έχει τις δικές του

λειτουργίες στο σύστημα. Στα παρακάτω σχήματα εμφανίζονται αυτές οι λειτουργίες

ανάλογα τον χρήστη.

Σχήμα 5: διάγραμμα λειτουργιών εργαζόμενου Σχήμα 6: διάγραμμα λειτουργιών εργοδότη

Εκτός από την επιλογή που έχει ο χρήστης να κάνει εγγραφή στο σύστημα,  για τον

εργαζόμενο υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες, όπως το να δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να

επεξεργαστεί ή να διαγράψει τον λογαριασμό του καθώς επίσης και να μπορεί να κάνει

αναζήτηση στις θέσεις που τον ενδιαφέρει. Στο παρακάτω σχήμα, εμφανίζεται το διάγραμμα

ακολουθίας που αφορά την αλλαγή στοιχείων.
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Σχήμα 7: Διάγραμμα ακολουθίας επεξεργασία δεδομένων χρήστη

Μπορεί να κάνει ορισμένες αλλαγές στα στοιχεία του αν το επιθυμεί και πατώντας το

αντίστοιχο κουμπί,  να μπορεί να επιστρέφει αυτόματα στην κεντρική σελίδα.  Το ίδιο μπορεί

να κάνει αν επιλέξει το κουμπί της διαγραφής λογαριασμού αλλά τότε θα επιστρέφει στην

αρχική σελίδα του συστήματος.

Σχήμα 8: Διάγραμμα ακολουθίας διαγραφής λογαριασμού

Η επιλογή της αναζήτησης είναι πιο πολύπλοκη.  Μπορεί ο εργαζόμενος να επιλέξει την

αναζήτηση που τον ενδιαφέρει και αυτόματα να εμφανίζει τα στοιχεία της θέσης στην

κεντρική σελίδα.
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Σχήμα 9: Διάγραμμα ακολουθίας αναζήτησης θέσης εργασίας

Ο εργοδότης, κι αυτός με την σειρά του, έχει περισσότερες επιλογές όπως την επεξεργασία

και την διαγραφή του λογαριασμού,  την δημιουργία και επεξεργασία καινούριων θέσεων

καθώς επίσης την αναζήτηση των υποψήφιων εργαζόμενων.

Το παρακάτω διάγραμμα ακολουθίας μοιάζει αρκετά με αυτό του εργαζόμενου και αφορά

την αλλαγή προσωπικών στοιχείων.

Σχήμα 10: Διάγραμμα ακολουθίας επεξεργασία δεδομένων χρήστη

Το διάγραμμα ακολουθίας της διαγραφής λογαριασμού είναι το παρακάτω.
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Σχήμα 11: Διάγραμμα ακολουθίας διαγραφής λογαριασμού

Ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει τις κενές θέσεις εργασίας που τον

ενδιαφέρουν καθώς επίσης να μπορεί να τις επεξεργάζεται.  Τα διαγράμματα γι αυτήν την

περίπτωση είναι τα εξής.

Σχήμα 12: Διάγραμμα ακολουθίας νέας θέσης

Σχήμα 13: Διάγραμμα ακολουθίας επεξεργασίας - διαγραφής θέσης
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Η επιλογή της αναζήτησης υποψηφίων ως προς τον εργοδότη,  μοιάζει αρκετά με αυτή του

εργαζόμενου.  Από την πλευρά του εργοδότη όμως,  υπάρχει ξεχωριστό κουμπί για την

αναζήτηση, ενώ στον εργαζόμενο η αναζήτηση γίνεται μέσα από την κεντρική σελίδα.

Παρακάτω εμφανίζεται το διάγραμμα ακολουθίας της αναζήτησης.

Σχήμα 14: Διάγραμμα ακολουθίας αναζήτησης εργαζόμενου

3.4.2 Η Κλάση LoginForm

Αυτή η κλάση όπως λέει και το όνομα της,  ασχολείται με την εισαγωγή των χρηστών στο

σύστημα.

Αρχικά,  αυτή η κλάση περιέχει κομμάτι του κώδικα που ασχολείται με την σωστή σύνδεση

της εφαρμογής με την Βάση Δεδομένων καθώς επίσης περιέχει την Sub Synchronize() όπου

καλείται και συγχρονίζει τις δύο Βάσεις (της φορητής συσκευής και του Server)  κάθε φορά

που γίνεται κάποια αλλαγή στους πίνακες.
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Εικόνα 11 : Φόρμα Login

Έπειτα πατώντας το κουμπί loginbtn  καλείται η συνάρτηση findUser().  Καθώς ο χρήστης

δίνει το username  του και το password,  η findUser()  ελέγχει αρχικά αν ο χρήστης

συμπλήρωσε τα πεδία.  Αν προέκυψε κάποιο κενό πεδίο,  τότε προκύπτει ένα από τα δύο

μηνύματα ανάλογα με την περίπτωση.

       If txtusername.Text.Trim.Equals(String.Empty) Then
            MessageBox.Show("Παρακαλώ εισάγετε το Username σας!", "Login")
            txtusername.Focus()
            Exit Sub
        End If

        If txtpassword.Text.Trim.Equals(String.Empty) Then
            MessageBox.Show("Παρακαλώ εισάγετε το password σας!", "Login")
            txtpassword.Focus()
            Exit Sub
        End If

Αν έδωσε σωστά τα πεδία, τότε ελέγχει αν αυτό το username και password που έδωσε

υπάρχει. Οι εντολές που ελέγχουν κάτι τέτοιο είναι οι παρακάτω:

Dim cmdstring As String = "SELECT ei.username, ei.password FROM Users AS u INNER JOIN " & _
"Ergodotis  AS ei ON u.username=ei.username AND u.password=ei.password WHERE " & _

                "(u.username = @param1) AND (u.password = @param2)"

Dim cmdstring2 As String = "SELECT eo.username, eo.password FROM Users AS u INNER “ & _
                “JOIN Ergazomenos AS eo ON u.username=eo.username AND u.password=eo.password “& _

 “WHERE (u.username = @param1) AND (u.password = @param2)"

Αν υπάρχει και γίνει η ταυτοποίηση,  το σύστημα καταλαβαίνει τι χρήστης είναι αυτός που

προσπάθησε να κάνει εισαγωγή, δηλαδή εργαζόμενος ή εργοδότης. Τότε φορτώνει η
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αντίστοιχη φόρμα είτε η “ergosWelcome”είτε η “ergisWelcome”.  Αν πάλι ο χρήστης δώσει

λάθος username ή password τότε προκύπτει ένα άλλο μήνυμα.

MessageBox.Show("Δεν υπάρχει τέτοιος χρήστης. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά!")

Στις τρεις αποτυχημένες προσπάθειες του χρήστη το σύστημα αυτόματα θα κλείσει.

H LoginForm επίσης περιέχει ένα κουμπί εγγραφή όπου μπορεί κάποιος που δεν είναι μέλος

να κάνει εγγραφή ανάλογα με την ιδιότητα του.  Στην προκειμένη περίπτωση καλείται η

Κλάση “eggrafi”.

3.4.3 Η Κλάση eggrafi

Αυτή η Κλάση αναλαμβάνει το χρήστη να διαλέξει σε τι ομάδα θέλει να κάνει εγγραφή.

Συγκεκριμένα,  η φόρμα έχει 2  κουμπιά όπου αν ο χρήστης επιλέξει να ανοίξει λογαριασμό

σαν εργαζόμενος θα τον προωθήσει σε μια άλλη φόρμα-Κλάση την “ergoseggrafi”.  Αν ο

χρήστης επιθυμεί να ανοίξει λογαριασμό σαν εργοδότης,  η Κλάση “eggrafi”  θα τον

προωθήσει στην φόρμα “ergiseggrafi”.  Υπάρχει επίσης το κουμπί “btnback”  αν θέλει ο

χρήστης να επιστρέψει στην προηγούμενη φόρμα “LoginForm”.

Εικόνα 12: Φόρμα της εγγραφής

3.4.4 Η Κλάση ergoseggrafi

Σε αυτήν την Κλάση ο χρήστης, που πλέον θα ονομάζεται “υποψήφιος εργαζόμενος” ή απλά

“εργαζόμενος”, μπορεί να δώσει ορισμένα από τα προσωπικά του στοιχεία και να κάνει την

εγγραφή του. Τα προσωπικά του στοιχεία που πρέπει να δώσει είναι: username, password,
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ονοματεπώνυμο, κ. τηλέφωνο, e-mail, αντικείμενο σπουδών, πόλη σπουδών, ειδικότητα

ενδιαφέροντος και περιοχή ενδιαφέροντος. Τα δύο τελευταία είναι απαραίτητα για την

αναζήτηση που πρόκειται να κάνει ο εργοδότης.

Εικόνα 13: Φόρμα εισαγωγής στοιχείων του εργαζόμενου

Πατώντας το κουμπί “Εγγραφή”  ο εργαζόμενος καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων.  Όμως

πριν γίνει αυτό υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να γίνει

σωστή η εγγραφή.  Πρώτα πρέπει όλα τα πεδία να είναι συμπληρωμένα.  Αλλιώς προκύπτει

μήνυμα λάθους για το κάθε πεδίο ξεχωριστά.  Το πεδίο “Επανάληψη password”  πρέπει να

είναι φυσικά ίδιο με το “password”.  Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να αποτελείται από 10

αριθμούς και το e-mail να είναι ορθά γραμμένο.

Έπειτα θα πρέπει να γίνει έλεγχος στον πίνακα Users αν υπάρχει το συγκεκριμένο username

που έδωσε. Η εντολή SQL είναι η εξής:

 Dim cmdstring As String = "SELECT username FROM Users WHERE (username=@param1)"

Το username και το password πρέπει να αποτελούνται από οχτώ χαρακτήρες.  Αν λοιπόν δεν

υπάρχει το username στον πίνακα Users, συνεχίζεται κανονικά η εγγραφή.  Αν πάλι υπάρχει,

τότε προκύπτει μήνυμα λάθους και δίνει την επιλογή στο χρήστη με focus  να αλλάξει το

πεδίο αυτό.

MessageBox.Show("Αυτό το username που δώσατε υπάρχει ήδη! Παρακαλώ εισάγετε άλλο.")
txtusername.Text = String.Empty
txtusername.Focus()

Όταν δεν προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα,  θα γίνει η εγγραφή στον πίνακα Users  και

έπειτα στον πίνακα Ergazomenos. Ο χρήστης θα λάβει το παρακάτω μήνυμα:
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MessageBox.Show("Επιτυχής Εγγραφή!")
ergosWallcome.Show()

Επίσης σε αυτήν την Κλάση υπάρχει ένα κουμπί που “καθαρίζει”  τα text  boxes  αν το

επιθυμεί ο χρήστης.

3.4.5 Η Κλάση ergosWelcome

Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του εργαζόμενου. Από δω μπορεί να κάνει είτε αναζήτηση για

κενή θέση εργασίας είτε να διορθώσει τυχόν στοιχεία του είτε να στείλει αίτημα για κάποια

θέση που τον ενδιαφέρει.

Εικόνα 14: Φόρμα εισαγωγής εργαζόμενου

Αν επιθυμεί να αλλάξει κάτι από τα στοιχεία του,  πατώντας το κουμπί “Επεξεργασία

Στοιχείων” τον στέλνει σε μια άλλη φόρμα-Κλάση την “ergosallagi”. Αν επιθυμεί να ψάξει

για εργασία,  μπορεί να επιλέξει θέση και περιοχή που τον ενδιαφέρει και να πατήσει

Αναζήτηση. Μπορεί να κάνει είτε απλή αναζήτηση είτε εξατομικευμένη. Αν κάνει απλή

αναζήτηση,  μέσα στο DataGrid  θα εμφανιστούν οι θέσεις εργασίας όπως τις ζητήσαμε με

βάση την παρακάτω SELECT:

Dim cmstring As String = "SELECT  E.nameOfComp, E.description, E.address, E.edra, E.phone, “ & _
“E.email, T.descrThesis, T.fulo, T.experience  FROM Ergodotis AS E INNER “& _
“ JOIN ThesiErgasias AS T ON E.ergisId = T.ergisId WHERE (T.eidikotita = “ & _
“@eidikotita) AND (T.perioxi = @perioxi) "
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Αν η αναζήτηση είναι εξατομικευμένη,  αποτελείται από δύο σκέλη και έχει να κάνει με τα

δεδομένα που βρίσκονται στους πίνακες ergosLogTable και ergisLogTable. Αν ο χρήστης

επιθυμεί να εμφανιστούν οι θέσεις εργασίας με βάση τα αιτήματα που έστειλε παλαιότερα

στους εργοδότες, επιλέγει το κουμπί “Παλαιότερες Αναζητήσεις”. Η SELECT σε αυτήν την

περίπτωση είναι η εξής:

 Dim cmstring As String = "SELECT DISTINCT E.nameOfComp, E.description, E.address, E.edra,
E.phone, E.email, T.descrThesis, T.fulo, T.experience " & _
           "FROM         Ergodotis AS E INNER JOIN " & _
           "                      ThesiErgasias AS T ON E.ergisId = T.ergisId INNER JOIN " & _
           "                      ergosLogTable AS elt ON E.ergisId = elt.ergisId " & _
           "WHERE     (T.eidikotita = @eidikotita) AND (T.perioxi = @perioxi) AND (E.ergisId IN " & _
            "                         (SELECT  DISTINCT   ergisId " & _
           "                           FROM          ergosLogTable " & _
           "                           WHERE      (ergosId = @ergosId) " & _
           "                           GROUP BY ergisId))"

Αν ο χρήστης επιθυμεί να εμφανιστούν οι θέσεις εργασίας με βάση τα αιτήματα που έστειλαν

οι αντίστοιχοι εργοδότες στον συγκεκριμένο χρήστη παλαιότερα θα πρέπει να επιλέξει το

κουμπί “Ανταπόκριση Εργοδότη”. Η SELECT σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής:

Dim cmstring As String = "SELECT DISTINCT  E.nameOfComp, E.description, E.address, E.edra,
E.phone, E.email, T.descrThesis, T.fulo, T.experience  " & _
                                    "FROM         Ergodotis AS E INNER JOIN  " & _
                                    "                      ThesiErgasias AS T ON E.ergisId = T.ergisId INNER JOIN  " & _
                                    "                      ergisLogTable AS elt ON E.ergisId = elt.ergisId  " & _
                                    "WHERE     (E.ergisId IN  " & _
                                    "                          (SELECT  DISTINCT   ergisId  " & _
                                    "                            FROM          ergisLogTable  " & _
                                    "                            WHERE      (ergosId = @ergosId)  " & _
                                    "                            GROUP BY ergisId))"

Καθώς φορτώνει τα δεδομένα η ergosWelcome, υπάρχει ένα label που εμφανίσει το username

του χρήστη.

Me.shownamelabel.Text = LoginForm.txtusername.Text

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όταν κάνει κλικ ο εργαζόμενος σε μια θέση, σε

οποιαδήποτε είδος αναζήτησης,  να εμφανίζονται τα στοιχεία της καθαρά στα text boxes που

βρίσκονται πιο κάτω της φόρμας αυτής.

Αυτό είναι χρήσιμο γιατί: α) βλέπει τα δεδομένα της θέσεις και β) μπορεί να στείλει αίτημα

ότι ενδιαφέρεται γι αυτή η θέση στον εργοδότη. Πατώντας το κουμπί Menuekdhlwsh ο

εργαζόμενος λαμβάνει ένα μήνυμα σαν το παρακάτω:

MessageBox.Show("Ευχαριστούμε που ενδιαφερθήκατε για την εταιρία μας. Παρακαλώ να στείλετε με
                                           e-mail το βιογραφικό σας για παραπάνω πληροφορίες.")
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Αυτή η καταχώρηση έχει ως εξής: παίρνει τον κωδικό του και τον κωδικό του χρήστη και τα

καταχωρεί στον πίνακα ergosLogTable. Αυτός ο πίνακας επίσης έχει και το πεδίο logdate που

αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία.

cecmd = New SqlCeCommand(" INSERT INTO ergosLogTable (ergosId,ergisId,logdate) VALUES " & _
                                                        " (@ergosId,@ergisId,@logdate)", LoginForm.ceConn)
cecmd.Parameters.Add("@ergosId", SqlDbType.Int).Value = userCode.Text
cecmd.Parameters.Add("@ergisId", SqlDbType.Int).Value = ergisID.Text
cecmd.Parameters.Add("@logdate", SqlDbType.DateTime).Value = currentdate.Date.ToString()

3.4.6 Η Κλάση ergosallagi

Η Κλάση αυτή φορτώνει τα δεδομένα του χρήστη για να μπορεί αν θέλει να αλλάξει κάτι από

τα στοιχεία του ή να διαγράψει εντελώς τον λογαριασμό του.

Εικόνα 15: Φόρμα αλλαγής στοιχείων

Αν θέλει να αλλάξει τα στοιχεία του θα πατήσει το κουμπί “Αλλαγή Στοιχείων” και θα μπουν

σε εφαρμογή οι εντολές:

Dim cstring As String = "UPDATE Users SET username = @param1, password = @param2 WHERE
                                                 (username = @param1)"

 cecmd = New SqlCeCommand("UPDATE Ergazomenos SET username = @param1, password =  “ & _
              “@param2, nameSurname = @param3,phone = @param4, email = @param5, " & _
               "studies = @param6, townOfStudies = @param7," & _
               "eidikotita = @param8, perioxi = @param9 WHERE(username = @param1)",LoginForm.ceConn)
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Όμως το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο που μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε πεδίο εκτός από

το username του.  Το πρώτο string καλείται στην περίπτωση που θέλει ο χρήστης να αλλάξει

τον κωδικό του.

Το επόμενο κουμπί είναι της διαγραφής.  Με αυτό μπορεί να διαγράψει ο χρήστης τον

λογαριασμό του,  αν το επιθυμεί.  Πρώτα θα εμφανιστεί το μήνυμα και μετά θα αποφασίσει ο

χρήστης αν θέλει να προχωρήσει στην διαγραφή.

If MsgBox("Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε το προφίλ σας;", MsgBoxStyle.OkCancel,
"Delete confirm") = MsgBoxResult.Cancel Then

Οι εντολές SQL που ασχολούνται με την διαγραφή είναι οι εξής:

Dim cstring As String = "DELETE FROM Ergazomenos WHERE (username = @param1)"

cecmd = New SqlCeCommand("DELETE FROM Users WHERE (username=@param1)", LoginForm.ceConn)

Όπως είναι γνωστό,  για να γίνει UPDATE ή DELETE σε μια εγγραφή θα πρέπει πρώτα να

γίνει στον δευτερεύον πίνακα κει έπειτα στον πρωτεύον.

3.4.7 Η Κλάση ergiseggrafi

Αυτή η Κλάση καλείται όταν ο χρήστης βρίσκεται στη φόρμα eggrafi και πατήσει το κουμπί

“Εργοδότης” . πλέον ο χρήστης αυτός θα αποκαλείται για το σύστημα “Εργοδότης”

Εικόνα 16: Φόρμα εισαγωγής στοιχείων του εργοδότη
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Ο εργοδότης σε αυτή την φόρμα, για να κάνει εγγραφή, θα πρέπει να δώσει ορισμένα

στοιχεία που αφορούν την εταιρία του.  Τα στοιχεία αυτά που πρέπει να δώσει είναι:

username, password, όνομα εταιρίας, περιγραφή, διεύθυνση, έδρα, τηλέφωνο και e-mail.

Για να μπορέσει ο εργοδότης να κάνει εγγραφή στο σύστημα θα ελεγχθούν αν τα στοιχεία

του είναι σωστά δοσμένα και πιο συγκεκριμένα να είναι όλα τα text boxes συμπληρωμένα.

Επίσης, το username και το password θα πρέπει να αποτελούνται μέχρι οχτώ χαρακτήρες. Το

textbox “Επιβεβαίωση password” να είναι ορθά γραμμένο. Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξει

από το πίνακα Users  αν υπάρχει το username  που του έδωσε ο χρήστης.  Αν δεν υπάρχει,

συνεχίζεται η διαδικασία της εγγραφής κανονικά.  Αν πάλι υπάρχει,  τότε προκύπτει μήνυμα

λάθους και δίνει την επιλογή στον εργαζόμενο να δώσει κάποιο άλλο username.

MessageBox.Show("Αυτό το username που δώσατε υπάρχει ήδη! Παρακαλώ εισάγετε άλλο.")
txtusername.Text = String.Empty
txtusername.Focus()

Όταν δεν προκύψει άλλο πρόβλημα,  θα γίνει η εγγραφή στον πίνακα Users  (username  και

password) και έπειτα στον πίνακα Ergodotis. Το μήνυμα που προκύπτει είναι το εξής:

MessageBox.Show("Επιτυχής Εγγραφή!")
ergisWallcome.Show()

Σε αυτήν την Κλάση υπάρχει επίσης το κουμπί “Ακύρωση” που διαγράφει όλα τα δεδομένα

που δίνει ο εργοδότης μέσα στα text boxes πριν την εγγραφή, αν το επιθυμεί.

3.4.8 Η Κλάση ergisWelcome

Αυτή η φόρμα είναι η κεντρική σελίδα του εργοδότη.  Σε αυτήν την Κλάση λοιπόν,  υπάρχει

ένα DataGrid όπου φορτώνονται οι θέσεις εργασίας που έχει δημιουργήσει. Φυσικά στην

αρχή είναι άδειο.



Αντωνογιαννάκη Μαργαρίτα,
"Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης υπηρεσιών εύρεσης εργασίας μέσω

κινητών συσκευών"

          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ.E. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- 32 -

Εικόνα 17: Κεντρική φόρμα του εργοδότη

Υπάρχουν πολλές βασικές επιλογές που μπορεί να διαχειριστεί ο χρήστης: α) την αναζήτηση

υποψηφίου, β) την δημιουργία νέας θέσης, γ) την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων, δ) την

επεξεργασία της επιλεγμένης θέσης και ε) την επιλογή ανανέωσης της φόρμας.  Πατώντας το

πρώτο κουμπί καλείται η Κλάση “ergisanazhthsh”,  πατώντας το δεύτερο καλείται η Κλάση

“neathesidhmiourgia”,  πατώντας το τρίτο καλείται η Κλάση “ergisallagi”,  πατώντας το

τέταρτο καλείται η “ergisEditThesi”  και πατώντας το τελευταίο φορτώνει ξανά την Κλάση

“ergisWallcome”.

Όταν κάνει ο εργοδότης ένα κλικ πάνω στην θέση,  μέσα στο DataGrid,  εμφανίζονται τα

δεδομένα της θέσης στα παρακάτω textboxes. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει καθαρά

τα δεδομένα της θέσης αυτής και έπειτα μπορεί αν θέλει να τα επεξεργαστεί πατώντας το

κουμπί της επεξεργασίας επιλεγμένης θέσης.

Η εντολή SQL που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των θέσεων μέσα στο DataGrid είναι:

Dim cstring As String = "SELECT ThesiErgasias.eidikotita, ThesiErgasias.perioxi, ThesiErgasias.descrThesis, "
& _
              "ThesiErgasias.fulo, ThesiErgasias.experience FROM ThesiErgasias INNER JOIN " & _
               "Ergodotis ON ThesiErgasias.ergisId = Ergodotis.ergisId WHERE(Ergodotis.username = @param1)"

Το κουμπί ανανέωση υπάρχει για όταν θελήσει ο εργοδότης να ξαναφορτώσει τις θέσεις του

στην περίπτωση που έχει δημιουργήσει καινούρια θέση και δεν υπάρχει στο DataGrid.

Τέλος καθώς φορτώνει τα δεδομένα η Κλάση αυτή,  υπάρχει ένα label  που εμφανίζει το

username του χρήστη.

Me.shownamelabel.Text = LoginForm.txtusername.Text
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3.4.9 Η Κλάση ergisallagi

Η Κλάση αυτή φορτώνει τα δεδομένα του εργοδότη για να μπορεί όποτε το θέλει, να αλλάξει

ορισμένα στοιχεία του ή να διαγράψει τον λογαριασμό του.

Εικόνα 18: Φόρμα αλλαγής στοιχείων του εργοδότη

Αν θέλει να αλλάξει κάποιο text  box  μπορεί απλά να το αλλάξει και να πατήσει το κουμπί

“Αλλαγή Στοιχείων”. Οι εντολές που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση είναι:

Dim cstring As String = "UPDATE Users SET username = @param1, password = @param2 WHERE
(username = @param1)"

 cecmd = New SqlCeCommand("UPDATE Ergodotis SET username = @param1, password = @param2,"
& _
                                    "nameOfComp = @param3,description = @param4, address = @param5, " & _
                                    "compHeadquar = @param6, phone = @param7," & _
                                    "email = @param8 WHERE(username = @param1)", LoginForm.ceConn)

Μόνο που δεν μπορεί να αλλάξει το username του όπως και ο εργαζόμενος. Αν πάλι επιθυμεί

να διαγράψει τον λογαριασμό του θα πρέπει να πατήσει το κουμπί “Διαγραφή Λογαριασμού”.

Πατώντας αυτό το κουμπί προκύπτει ένα μήνυμα που ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να

προχωρήσει την διαγραφή.

If MsgBox("Πρέπει πρώτα να έχετε διαγράψει όλες τις θέσεις που δημιουργήσατε. Είστε σίγουροι ότι
θέλετε να διαγράψετε το προφίλ σας;", MsgBoxStyle.OkCancel, "Delete confirm") =
MsgBoxResult.Cancel Then

Όμως βασική προϋπόθεση είναι ότι πρώτα πρέπει να διαγράψει τις θέσεις που έχει

δημιουργήσει. Οι εντολές που εκτελούν την διαγραφή είναι:

Dim cstring As String = "DELETE FROM Ergodotis WHERE (username = @param1)"

cecmd = New SqlCeCommand("DELETE FROM Users WHERE (username=@param1)", LoginForm.ceConn)
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3.4.10 Η Κλάση neathesidhmiourgia

Σε αυτή την Κλάση ο εργοδότης δημιουργεί την θέση ή τις θέσεις που χρειάζονται για να

μπορεί ο εργαζόμενος, κάνοντας αναζήτηση, να τις εντοπίσει. Σε αυτή την φόρμα υπάρχουν

διάφορα στοιχεία.

Εικόνα 19: Φόρμα εισαγωγής νέας θέσης

Τα στοιχεία της θέσης αποτελούνται από τα εξής πεδία: είδος θέσης, πόλη, περιγραφή θέσης,

επιλογή φύλου και εμπειρία. Το είδος θέσης και πόλη είναι comboboxes και περιέχουν

ακριβώς τα ίδια στοιχεία που έχει ο εργαζόμενος στην κεντρική του σελίδα και τα

χρησιμοποιεί στην αναζήτηση. Σχετικά με την περιγραφή θέσης, ο εργοδότης δίνει μια μικρή

περιγραφή σχετικά με το τι άτομο χρειάζεται στην δουλειά του.  Η επιλογή φύλου είναι ένα

combobox  με τρία στοιχεία μέσα:  άνδρας,  γυναίκα και αδιάφορο.  Παρατηρείται επίσης ότι

πάνω από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν δύο textboxes που είναι μόνο για διάβασμα και

εμφανίζουν τον κωδικό και το username του εργοδότη. Η εντολή που φορτώνει τα δύο

δεδομένα είναι:

Dim cstring As String = "SELECT ergisId,username FROM Ergodotis WHERE (username=@param1)"

Για όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι η εξής:

Dim cmdString1 As String = " INSERT INTO ThesiErgasias (ergisId,eidikotita, perioxi, descrThesis,
fulo,”& _
                        “ experience) VALUES (@ergisId,@eidikotita,@perioxi,@descrThesis,@fulo,@experience)"

Κι εδώ υπάρχει ο βασικός έλεγχος, αν δηλαδή είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία. Μόλις

ολοκληρωθεί η εγγραφή προκύπτει το παρακάτω μήνυμα και επιστρέφει στην κεντρική

φόρμα του εργοδότη.

MessageBox.Show("Η θέση που δημιουργήσατε καταχωρήθηκε επιτυχώς!")
ergiswallcome.Show()
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3.4.11 Η Κλάση ergisEditThesi

Σε αυτήν την Κλάση μπορεί ο εργοδότης να επεξεργαστεί τη θέση που δημιούργησε και την

επέλεξε από το DataGrid. Για να μπορέσει να την επιλέξει θα πρέπει από την ergisWelcome

να κάνει κλικ στη θέση αυτή.  Τα στοιχεία της όπως αναφέρθηκε εμφανίζονται παρακάτω

όπως στην εικόνα:

Εικόνα 20: Συνέχεια της φόρμας ergisWallcome

Πατώντας το κουμπί της επεξεργασίας επιλεγμένης θέσης θα ανοίξει η φόρμα ergisEditThesi

όπως η παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 21: φόρμα επεξεργασία θέσης

Παρατηρείται ότι έχει ήδη καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων με κάποιο κωδικό και σε

αυτήν την φόρμα το φορτώνει μαζί με το username  του.  Επίσης φορτώνει και τα υπόλοιπα

πεδία όπως φαίνονται στις παρακάτω εντολές:
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Dim cstring As String = "SELECT t.eidikotita FROM Ergodotis AS e INNER JOIN “ & _
               “ ΤhesiErgasias AS t ON t.ergisId = e.ergisId WHERE (e.username = @param1)"

cecmd = New SqlCeCommand("SELECT t.perioxi FROM Ergodotis AS e INNER JOIN ThesiErgasias AS t ON"
& _
               "t.ergisId = e.ergisId WHERE(e.username = @param1)", LoginForm.ceConn)

 cecmd = New SqlCeCommand("SELECT t.fulo FROM Ergodotis AS e INNER JOIN
                        ThesiErgasias AS t ON " & _
                        "t.ergisId = e.ergisId WHERE(e.username = @param1)", LoginForm.ceConn)

cecmd = New SqlCeCommand("SELECT t.thesiId,e.username,t.descrThesis,t.experience"& _
        "FROM Ergodotis AS e INNER JOIN ThesiErgasias AS t ON t.ergisId = e.ergisId " & _
         "WHERE(e.username = @param1)", LoginForm.ceConn)

Στην αρχή φορτώνει ένα-ένα τα comboboxes  και έπειτα τα υπόλοιπα textboxes.  Αφού

φορτωθούν τα δεδομένα, ο εργοδότης πλέον μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τελείως

τη θέση αυτή.

3.4.12 Η Κλάση ergisanazhthsh

Αυτή είναι η φόρμα απ’  όπου μπορεί να κάνει αναζήτηση ο εργοδότης να βρει υποψήφιους

εργαζόμενους.

Εικόνα 22: Φόρμα αναζήτησης υποψηφίου

Παρατηρείται ότι τα comboboxes εμφανίζονται το είδος της θέσης και την περιοχή ανάλογα

με το τι θέσεις έχει δημιουργήσει ο εργοδότης. Αυτό προκύπτει από τις παρακάτω εντολές.
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Dim cmdString As String = "SELECT DISTINCT t.eidikotita FROM ThesiErgasias AS t INNER JOIN “ & _
                                                    “ Ergodotis AS e ON t.ergisId=e.ergisId AND e.username = @param1"

ceCmd = New SqlCeCommand("SELECT DISTINCT t.perioxi FROM ThesiErgasias AS t INNER JOIN “ & _
             “Ergodotis AS e ON t.ergisId=e.ergisId AND e.username = @param1", LoginForm.ceConn)

Ο λόγος είναι απλώς.  Στον εργοδότη δεν τον ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες θέσεις γιατί απλά

μπορεί να είναι άσχετες με το είδος της εταιρίας του.  Έτσι σε όλες τις αναζητήσεις

εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο DataGrid  με βάση την ειδικότητα και περιοχή που

επέλεξαν. Στην απλή αναζήτηση έχουμε την εξής SELECT:

Dim cstring As String = "SELECT nameSurname,phone,email,studies,townOfStudies FROM Ergazomenos "& _
                                              "WHERE (eidikotita=@param1) AND (perioxi=@param2) "

Στην εξατομικευμένη αναζήτηση με βάση παλαιότερες αναζητήσεις επιλέγει τους

εργαζόμενους που είχε επιλέξει στο παρελθόν.

 Dim cstring As String = "SELECT DISTINCT E.nameSurname, E.phone, E.email, E.studies, E.townOfStudies " & _
                                "FROM         Ergazomenos AS E INNER JOIN " & _
                                "                      ergisLogTable AS elt ON E.ergosId = elt.ergosId " & _
                                "WHERE     (E.eidikotita = @eidikotita) AND (E.perioxi = @perioxi) AND (E.ergosId IN " & _
                                "                          (SELECT     ergosId " & _
                                "                            FROM          ergisLogTable " & _
                                "                            WHERE      (ergisId = @ergisId)  " & _
                                "                            GROUP BY ergosId))"

Στην εξατομικευμένη αναζήτηση του εργοδότη με βάση τις προτιμήσεις των εργαζομένων

προς την εταιρία του, επιλέγει αυτούς τους που ανταποκρίθηκαν στο παρελθόν.

 Dim cstring As String = "SELECT DISTINCT E.nameSurname, E.phone, E.email, E.studies, E.townOfStudies " & _
                                "FROM         Ergazomenos AS E INNER JOIN " & _
                                "                      ergosLogTable AS elt ON E.ergosId = elt.ergosId " & _
                                "WHERE  (E.eidikotita = @eidikotita) AND (E.perioxi = @perioxi) AND (E.ergosId IN " & _
                                "                          (SELECT     ergosId " & _
                                "                            FROM          ergosLogTable " & _
                                "                            WHERE      (ergisId = @ergisId) " & _
                                "                            GROUP BY ergosId))"

Το σύστημα και εδώ, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όταν κάνει κλικ ο εργοδότης σε έναν

εργαζόμενο, σε οποιαδήποτε είδος αναζήτησης, να εμφανίζονται τα στοιχεία του καθαρά στα

text boxes που βρίσκονται πιο κάτω της φόρμας αυτής.

Αυτό είναι χρήσιμο γιατί:  α)  βλέπει τα δεδομένα του εργαζόμενου και β)  μπορεί να στείλει

αίτημα ότι ενδιαφέρεται γι αυτή η θέση στον εργαζόμενο.  Πατώντας το κουμπί

Menuekdhlwsh ο εργοδότης λαμβάνει ένα μήνυμα σαν το παρακάτω:

MessageBox.Show("Ευχαριστω για το ενδιαφέρον σας. Παρακαλώ να στείλετε στο e-mail μου πληροφορίες
                                             σχετικά με την θέση αυτή, για να σας στείλω το πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα.")
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Αυτή η καταχώρηση έχει ως εξής: παίρνει τον κωδικό του και τον κωδικό του εργαζόμενου

και τα καταχωρεί στον πίνακα ergisLogTable.  Αυτός ο πίνακας επίσης έχει και το πεδίο

logdate που αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία.

cecmd = New SqlCeCommand(" INSERT INTO ergisLogTable (ergisId,ergosId,logdate) VALUES " & _
                                                        " (@ergisId,@ergosId,@logdate)", LoginForm.ceConn)
cecmd.Parameters.Add("@ergisId", SqlDbType.Int).Value = userCode.Text
cecmd.Parameters.Add("@ergosId", SqlDbType.Int).Value = ergosID.Text
cecmd.Parameters.Add("@logdate", SqlDbType.DateTime).Value = currentdate.Date.ToString()

3.5 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία

Τα Λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

· Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
· Microsoft Visual Studio 2008 SP1
· Microsoft SQL Server 2008 Developer
· Microsoft SQL Server 2008 SP1
· Windows Mobile 6 Professional SDK Refresh
· Windows Mobile 6 Professional Emulator Images – ELL
· Microsoft ActiveSync 4.5
· Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 Server Tools

Πριν αναφερθεί πως χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα λογισμικά πακέτα ας προσδιοριστεί ποια

είναι αυτά τα πακέτα.

3.5.1 Περιγραφή Λογισμικών πακέτων και εφαρμογών

Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition

Ο Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition είναι ένα πλήρως προγραμματιστικό

εργαλείο το οποίο περιέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated

Development  Environment  –  IDE)  και είναι σχεδιασμένο από την Microsoft.  Με αυτό το

εργαλείο μπορούν να δημιουργηθούν από κάποιον εφαρμογές για Windows περιβάλλον, για

εφαρμογές στο διαδίκτυο,  ακόμη και για εφαρμογές που αφορούν τα smart  devices  και τα

pocket pc.
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Ο Visual  Studio  υποστηρίζει διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού με κυριότερες τις

Visual C#, Visual C++ και Visual Basic .NET.

Απαραίτητο εργαλείο είναι το .NET Framework. Το .NET Framework της Microsoft είναι

ένα πλαίσιο λογισμικού που μπορεί να εγκατασταθεί στους υπολογιστές που τρέχουν τα

λειτουργικά συστήματα του Microsoft  Windows.  Περιλαμβάνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη των

κωδικοποιημένων λύσεων στα κοινά προβλήματα προγραμματισμού και μια εικονική μηχανή

που διαχειρίζεται την εκτέλεση των προγραμμάτων που γράφονται συγκεκριμένα για το

Framework.  Το .NET  Framework  είναι μια προσφορά της Microsoft  και προορίζεται να

χρησιμοποιηθεί από τις περισσότερες νέες αιτήσεις που δημιουργούνται για την πλατφόρμα

παραθύρων. Τα προγράμματα που γράφονται για το .NET Framework  εκτελούνται σε ένα

περιβάλλον λογισμικού που διαχειρίζεται τις απαιτήσεις χρόνου εκτέλεσης του

προγράμματος. Επίσης μέρος του .NET Framework, αυτό το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης

είναι γνωστό ως χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας (Common Language Runtime - CLR). Το

CLR  παρέχει την εμφάνιση μιας εικονικής μηχανής εφαρμογών έτσι ώστε οι

προγραμματιστές δεν χρειάζονται να εξετάσουν τις ικανότητες της συγκεκριμένης CPU που

θα εκτελέσει το πρόγραμμα. Το CLR παρέχει επίσης άλλες σημαντικές υπηρεσίες όπως η

ασφάλεια, τη διαχείριση μνήμης, και το χειρισμό εξαίρεσης. Η βασική βιβλιοθήκη κλάσεων

και το CLR αποτελούν από κοινού το .NET Framework. Η έκδοση .NET Framework 3.5

συμπεριλαμβάνεται στον Microsoft  Visual  Studio  2008  καθώς επίσης και η έκδοση NET

Compact Framework 3.5 που προσαρμόζεται κυρίως σε Windows Mobile και τις Windows

Embedded CE συσκευές. [14]

Microsoft SQL Server 2008

Ο Microsoft SQL Server 2008 είναι ένα Σχεσιακό Σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

(RDBMS). Λόγω της τεχνολογίας CLR, καθιστά εύκολη την δημιουργία βάσεων και πινάκων

μέσα στην πλατφόρμα του Visual Studio .NET. H γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η Transact-

SQL  η οποία είναι επέκταση της γλώσσας SQL.   Το βασικό εργαλείο που περιλαμβάνεται

στο Microsoft  SQL  Server  2008  είναι ο Microsoft  SQL  Server  Management  Studio.  Εκεί

μέσα μπορεί ο κάθε προγραμματιστής να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την βάση δεδομένων

που επιθυμεί. [14]
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Σε μερικές περιπτώσεις είναι χρήσιμη η συνεπτυγμένη έκδοση του Microsoft  SQL  Server

(SQL Server CE) και αφορά τη δημιουργία βάσεων δεδομένων που προσαρμόζονται σε

Windows Mobile και Windows Embedded CE συσκευές.

Windows Mobile 6 Professional SDK Refresh - Windows Mobile 6 Professional Emulator

Images_ ELL

Ο Windows  Mobile  6  Professional  SDK  Refresh  είναι το λειτουργικό σύστημα που

δημιούργησε η Microsoft  για τις διάφορες smartphones  και pda  συσκευές.  Ο Visual  Studio

2008  εγκαθιστά από μόνος του την προηγούμενη έκδοση.  Είναι ένας προσομοιωτής μιας

φορητής συσκευής που δίνει την δυνατότητα στον προγραμματιστή να σχεδιάζει εφαρμογές

χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει μία τέτοια.  Στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε

η ελληνική έκδοση, δηλαδή ο  Windows Mobile 6 Professional Emulator Images_ ELL. [14]

Microsoft ActiveSync 4.5

Πολύ βασική εφαρμογή για την εργασία είναι ο Microsoft ActiveSync 4.5 που η δουλειά του

είναι να συγχρονίζει και να συνδέει την βάση δεδομένων με τον προσομοιωτή. [14]

Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 Server Tools

Ο Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 Server Tools είναι το πρόγραμμα που

εγκαθιστά όλα εκείνα τα συστατικά που χρειάζονται, καθώς είναι σε λειτουργία ο IIS, για να

μπορεί να γίνει ο συγχρονισμός των δεδομένων ανάμεσα σε βάση SQL Server CE που

αφορούν Η\Υ και φορητές συσκευές.  Χρησιμοποιεί Remote  Data  Access  (RDA)  ή Merge

Replication. [14]

3.5.2 Πληροφορίες εγκατάστασης των Λογισμικών πακέτων και εφαρμογών

Windows Server 2003

Πριν την εγκατάσταση των λογισμικών πακέτων, χρησιμοποιήθηκε ο Windows Server 2003

R2 και το SP2 “WindowsServer2003-KB914961-SP2-x86-ENU” από την παρακάτω
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διεύθυνση (http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=95ac1610-c232-

4644-b828-c55eec605d55) πάνω σε εικονικά Windows με το πρόγραμμα Windows Virtual

PC (http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx). Το κύριο Λειτουργικό

Σύστημα που έχει ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε είναι Windows 7.

Visual Studio 2008

Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε είναι η Professional. Εγκαταστάθηκαν όλα τα προγράμματα

(Full)  που περιέχονται στο CD  καθώς επίσης και όλες οι βιβλιοθήκες (MSDN).  Για την

ολοκλήρωση της εφαρμογής VS χρειάστηκε το SP1 δηλαδή “VS90sp1-KB945140-ENU” από

την παρακάτω διεύθυνση

(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-

9649-6D9F6D58056E&displaylang=en).

Microsoft SQL Server 2008

Η εγκατάσταση του Microsoft SQL Server 2008 χρειάζεται να γίνουν αρκετές ρυθμίσεις ώστε

να δημιουργηθεί ο Server και να μπει σε λειτουργία.

Το όνομα που δόθηκε στον υπολογιστή – Server είναι MINE. Ακολουθώντας τα βήματα για

την εγκατάσταση του Server,  δόθηκε το default  όνομα που ορίζει η εφαρμογή δηλαδή

MSSQLSERVER, και έπειτα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση επιτυχώς.

Για τις ανάγκες της εφαρμογής έπρεπε να εγκατασταθεί το SP1  του “SQLServer2008SP2-

KB2285068-x86-ENU”  από την παρακάτω διεύθυνση

(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8fbfc1de-d25e-4790-88b5-

7dda1f1d4e17).

Windows Mobile 6 Professional SDK Refresh Windows Mobile 6 Professional Emulator

Images_ ELL

O προσομοιωτής αυτός εγκαταστάθηκε γιατί ήταν πιο καινούργιος σχετικά.  Ενσωματώνεται

μέσα στο VS  2008  και επιλέγεται στην αρχή της δημιουργίας κάθε project.  Οι ιστοσελίδες

είναι οι εξής:
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(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=06111a3a-a651-4745-88ef-

3d48091a390b).  Η εγκατάσταση του ήταν απλή ακολουθώντας μόνο τις οδηγίες.  Για την

ελληνική έκδοση ισχύει:

(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=38c46aa8-1dd7-426f-a913-

4f370a65a582&displaylang=en)

Microsoft ActiveSync  4.5

Το εργαλείο αυτό είναι απαραίτητο για τον συγχρονισμό του προσομοιωτή.  Αυτή η έκδοση

λειτουργεί σε Windows XP και Windows Server 2003, όχι όμως σε Windows 7 και Windows

Server 2008. Το link για να το κατεβάσει κάποιος είναι το εξής:

(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=9e641c34-

6f7f-404d-a04b-dc09f8141141). Η εγκατάσταση και αυτής της εφαρμογής είναι απλή όμως

χρειάζεται να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις  που περιγράφονται παρακάτω.

3.5.3 Τροποποίηση αρχικών ρυθμίσεων

Μόλις εγκατασταθούν τα προγράμματα που προαναφέρθηκαν χωρίς σφάλματα, θα πρέπει να

γίνουν ορισμένες πρώτες ρυθμίσεις γιατί χωρίς αυτές δεν θα δουλέψει σωστά η εργασία.

3.5.3.1 Ρυθμίσεις του SQL Server

1. Ενεργοποίηση των SQL Services

Μέσα στον SQL Server  Configuration  Manager  ενεργοποιούνται όλες τις υπηρεσίες για να

λειτουργούν αυτόματα και όχι χειροκίνητα γιατί έτσι διευκολύνεται ο τρόπος λειτουργίας της

εργασίας. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τις υπηρεσίες αυτές.



Αντωνογιαννάκη Μαργαρίτα,
"Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης υπηρεσιών εύρεσης εργασίας μέσω

κινητών συσκευών"

          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ.E. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- 43 -

Εικόνα 23: υπηρεσίες του SQL Server

2.   Ενεργοποίηση των Πρωτοκόλλων

Στις ρυθμίσεις του SQL  Server  Configuration  Manager  δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα

πρωτόκολλα.  Όταν εγκαθίσταται ο SQL  Server  στον υπολογιστή τα πρωτόκολλα είναι

απενεργοποιημένα εκτός από το Sheared  Memory.  Είναι σημαντικό να ενεργοποιηθούν τα

πρωτόκολλα Name  Pipes  και TCP/IP  αλλά όχι το VIA.  Και αυτό γιατί το VIA  δημιουργεί

σφάλμα στην εφαρμογή. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τα ενεργοποιημένα πρωτόκολλα.

Εικόνα 24: πρωτόκολλα του SQL Server

Επίσης ανοίγοντας το TCP/IP επιλέγεται η IP να είναι Enabled.

3.5.3.2 Ρυθμίσεις του Windows Firewall

1. Δημιουργία εξαίρεσης
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Όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο άλλο Firewall  θα πρέπει στο Windows  Firewall  να

δημιουργηθεί μια εξαίρεση σχετικά με την πόρτα του SQL Server την 1433. Αυτή μπορεί να

ενεργοποιηθεί πηγαίνοντας:

Windows Firewall → Exceptions →Add Port→ όνομα πόρτας και αριθμό.

Εικόνα 25: Δημιουργία πορτας για τον SQL Server

2. Επιλογή υπηρεσίας πρόσβασης χρηστών

Η βασική επιλογή υπηρεσίας όπου οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση

είναι ο Web Server. Και αυτό γιατί χωρίς αυτήν δεν θα μπορεί να γίνει η σύνδεση σωστά με

τον IIS.  Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή πρέπει:  Windows  Firewall  →Advanced→

Network Connection Settings→ Settings→ τσεκάρεται το κουτάκι Web Server (HTTP).

Εικόνα 26: Ενεργοποίηση του HTTP
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3.5.3.3 Ρυθμίσεις του IIS

1.     Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου

Δημιουργείται ο κοινόχρηστος φάκελος ‘repldata’ όπου θα φιλοξενήσει τον Server Agent

μέσα στον εικονικό φάκελο που δημιουργείται για λογαριασμό του IIS και μερικά αρχεία που

είναι απαραίτητα για τον συγχρονισμό της βάσης.

2.    Δημιουργία χρήστη

Δημιουργείται ένας χρήστης με όνομα ‘myuserforjob’με ορισμένα δικαιώματα που είναι

χρήσιμος σχετικά με την διαχείριση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.

3.5.3.4 Ρυθμίσεις του ActiveSync

Οι αρχικές ρυθμίσεις που υπάρχουν κατά την εγκατάσταση του ActiveSync δεν μπορούν να

φέρουν σε λειτουργία την εφαρμογή. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Πηγαίνοντας στο:  Microsoft ActiveSync→ File→ Connection Settings→ check Allow

connections to one of the following→ select DMA και This computer is connected to: The

Internet όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 27: ενεργοποίηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων

Έτσι θα μπορεί να δουλεύει ο συγχρονισμός και ο προσομοιωτής σωστά.
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3.5.4 Υλοποίηση ενδιάμεσων σταδίων

Αφού εγκατασταθούν τα προγράμματα και γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και πριν

ξεκινήσει η δημιουργία του κώδικα θα πρέπει να υλοποιηθούν μερικά στάδια που είναι

απαραίτητα για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής.  Απαιτείται η λειτουργία του

ActiveSync και η δημιουργία της Merge Replication.

3.5.4.1 Η Λειτουργία του ActiveSync

Για να μπορέσει η εφαρμογή που υλοποιείται να κάνει σύνδεση με την βάση της συσκευής

πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ο ActiveSync. Μέσα στο Visual Studio επιλέγεται Tools →

Device Emulator Manager , ανοίγει το παράθυρο όπως της παρακάτω εικόνας.

Εικόνα 28: Device Emulator Manager

Επιλέγεται ο προσομοιωτής και στην παρούσα φάση είναι ο Windows  Mobile  6  Classic

Emulator.  Με δεξί κλικ επιλέγεται το Connect  και εμφανίζεται ένα σύμβολο μπροστά στον

προσομοιωτή αυτό και ταυτόχρονα φορτώνεται.
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Εικόνα 29: ενεργοποίηση ενός προσομοιωτή

Έπειτα πάλι δεξί κλικ Cradle θέτει τον ActiveSync σε λειτουργία..

Εικόνα 30: μήνυμα ενεργοποίησης ActiveSync

Μετά από μερικά βήματα (next) που πρέπει να οριστούν, ο προσομοιωτής είναι έτοιμος προς

χρήση.

Εικόνα 31: κεντρική φόρμα του ActiveSync
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3.5.4.2 Η δημιουργία της Merge Replication

Στο Παράρτημα της διπλωματικής του Γκιντσιούδη [10] δίνει σαφής οδηγίες σχετικά με την

δημιουργία της Merge Replication.

Η δημιουργία της Merge Replication υλοποιείται μέσα στον SQL Server Management Studio.

Ουσιαστικά δημιουργείται ο Publication  Server  ενώ ο Distributor  δημιουργείται από μόνος

του ταυτόχρονα. Αφού έχει φορτωθεί η Βάση Δεδομένων (MYDBJOB), τα βήματα που

ακολουθούνται είναι τα εξής:

Πάτώντας τον φάκελο Replication → δεξί κλικ Local Publication → New Publication.

Εικόνα 32: πρώτη σελίδα του Publication Wizard

Ανοίγει το εισαγωγικό παράθυρο και έπειτα next.  Επιλέγεται η Βάση και μετά το κουμπί

next. Στο επόμενο παράθυρο γίνεται επιλογή στο είδος του Publication όπως δείχνει η εικόνα.

Εικόνα 33: επιλογή Merge publication
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Επιλέγεται Merge Publication και μετά next. Επόμενο βήμα είναι να οριστεί σε ποια έκδοση

του SQL  Server  θα χρησιμοποιήσουν οι Subscribers  σ'  αυτόν τον Publication.  Επιλέγεται

"SQL Server 2005 Mobile, SQL Server Compact 3.1 and higher" και next.

Εικόνα 34: επιλογή τύπου subscriber

Επιλέγονται οι πίνακες και ότι άλλο χρειάζεται για την Merge Replication.

Εικόνα 35: επιλογή αντικειμένων

Έπειτα γίνεται επιλογή το "Uniqueidentifier columns will be added to tables". Με αυτήν την

επιλογή,  δημιουργείται σε κάθε πίνακα μια επιπλέον στήλη,  την rowquid  που ορίζεται ως

Uniqueidentifier.  Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθούν κάποια φίλτρα με SQL εντολές

αλλά δεν είναι απαραίτητο. Επόμενο βήμα είναι να οριστεί πότε θα τρέχει ο Snapshot Agent

όπως δείχνει η εικόνα.
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Εικόνα 36: επιλογή Agent Security

Δηλαδή,  επιλέγεται το "Security  Settings"  και μετά το "Run  under  the  SQL  Server  Agent

service account" και next. Δίνεται όνομα στον Publication για να δημιουργηθεί, δηλαδή

MYJOBPUBL και τέλος επιλέγεται το κουμπί finish.

Εικόνα 37: επιτυχής δημιουργία publication

Αφού δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα,  δημιουργήθηκε με επιτυχία ο Publication.  Ο

Distributor  Server  για την προκειμένη εφαρμογή δεν χρειάζεται να τον δημιουργηθεί γιατί

είναι ο τοπικός Server της φορητής συσκευής.

Δεν τελείωσε όμως εδώ. Κάνοντας δεξί κλικ στο πλέον δημιουργημένο Publication, πρέπει να

ορίσουμε τον Web Synchronization δηλαδή το "Configure Web Synchronization".
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Εικόνα 38: Web Synchronization Wizard

Ανοίγει το επιλεγμένο παράθυρο, next, επιλέγεται το SQL Server Compact και ξανά next. Σε

αυτό πλέον το παράθυρο τσεκάρεται "Create a new virtual directory" και επιλέγεται το

Default Web Site που θα δημιουργηθεί αυτός ο εικονικός φάκελος. Επιλέγεται "Default Web

Site" και μετά next.

Εικόνα 39: δημιουργία Web Site

Πατώντας next  δηλώνεται ένα Alias  name  και ένα path.  Ως Alias  name  δίνεται

JOBINSIDESYNC και path το μονοπάτι που υπάρχει ο κοινόχρηστος φάκελος repldata που

δημιουργήθηκε νωρίτερα.
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Εικόνα 40: Δήλωση Alias name και path

Επειδή πρόκειται να δημιουργηθεί φάκελος με το όνομα του Alias name που δόθηκε, γίνεται

ερώτηση αν επιθυμεί ο χρήστης να δημιουργηθεί ο φάκελος αυτός και επιλέγεται yes.  Η

επόμενη ερώτηση αφορά κάποια συστατικά του SQL Server Compact Server Agent, αν

μπορεί να αντιγραφούν.  Επιλέγεται το yes  και μετά next  στο επόμενο παράθυρο που αφορά

το SSL (Secure Socket Layer).

Εικόνα 41: δήλωση SSL

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγονται οι Clients να συνδέονται ανώνυμα επιλέγοντας το πρώτο

bullet και στη συνέχεια next.
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Εικόνα 42: επιλογή client authentication

Επιλέγεται ο χρήστης που δημιουργήθηκε πιο πριν και μετά next.

Εικόνα 43: επιλογή anonymous access

Ολοκληρώνεται η διαδικασία συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 44: συγκεντρωμένες όλες οι λειτουργίες
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Πατώντας finish  και αφού δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε η εικονική

ιστοσελίδα.

Εικόνα 45: επιτυχής δημιουργία

Το επόμενο βήμα είναι να οριστεί αυτός ο χρήστης.  Πηγαίνοντας στον SQL  Server

Management Studio → Security → Logins → δεξί κλικ New Login... φορτώνεται ο χρήστης

από το κουμπί search.

Εικόνα 46: επιλογή χρήστη

Μετά επιλέγεται στα αριστερά το "User Mapping" και τσεκάρεται η αντίστοιχη Βάση.
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Εικόνα 47: δικαιώματα του χρήστη και σε ποιες βάσεις

Κλείνοντας το παράθυρο πηγαίνουμε στο [MYDBJOB]:MYJOBPUBL → Properties  για να

φορτωθεί ο χρήστης στη λίστα.  Επιλέγεται Publication  Access  List  → Add  →

MINE/myuserforjob.

Εικόνα 48: εισαγωγή του χρήστη στον publisher

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Τώρα η εφαρμογή είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία.
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3.5.5 Επίλυση Προβλημάτων

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης προέκυψαν μερικά σφάλματα που εμπόδιζαν την σωστή

λειτουργία και ολοκλήρωση της εφαρμογής. Αυτά τα σφάλματα είχαν να κάνουν κυρίως με

ρυθμίσεις πάνω στα προγράμματα και όχι τόσο πολύ στον κώδικα της εφαρμογής.

3.5.5.1 Πρόβλημα στη Merge Replication

Η δημιουργία της Merge Replication όπως περιγράφεται έχει πολλές ρυθμίσεις που πρέπει να

οριστούν σωστά γιατί αλλιώς προκύπτουν διάφορα σφάλματα και δεν μπορεί να λειτουργήσει

η εφαρμογή. Το πιο συνηθισμένο σφάλμα είναι αυτό που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 49: σφάλμα SQL error

Αυτό το σφάλμα εμφανίστηκε πολλές φορές κατά την διάρκεια της υλοποίησης της

εφαρμογής.

Πιθανές Αιτίες

· Μια πιθανή αλλαγή σε κάποια από τις ρυθμίσεις, κατά λάθος.

· Μια απλή ανάγνωση των ρυθμίσεων για κάποιο σκοπό (πχ για την δημιουργία

screenshots).
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· Ο Agent δεν δουλεύει σωστά.

· Δεν δημιουργήθηκε σωστά ο Publisher.

Πιθανές Λύσεις

· Αναζήτηση της ρύθμισης που δημιουργεί το πρόβλημα.

· Διαγραφή και επανάληψη δημιουργίας του Publisher  και δεν έχει διορθωθεί το

πρόβλημα,

· Δημιουργία νέου SQL Server με άλλο όνομα.

· Τελευταία λύση είναι να διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και να εγκατασταθούν από

την αρχή.

3.5.5.2 Πρόβλημα  Authentication

Ένα άλλο σφάλμα που προκύπτει είναι και το παρακάτω:

Εικόνα 50: σφάλμα αυθεντικοποίησης

Πιθανή Αιτία

· Αλλαγή στις ρυθμίσεις που αφορούν την αυθεντικοποίηση της εφαρμογής και

συγκεκριμένα μέσα στο Configure Web Synchronization Wizard.
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Πιθανή Λύση

· Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων όπως εμφανίζονται κατά την διαδικασία της

Merge Replication.

3.5.5.3 Πρόβλημα του IIS

Την πρώτη φορά που ‘τρέχει’ η εφαρμογή,  φορτώνει όλες τις βιβλιοθήκες και τις περαιτέρω

λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Μέσα σε αυτές

είναι ο Query  Analyzer.  Είναι ένα πρόγραμμα που υπάρχει στον SQL  Server  Compact

Edition και εγκαθίσταται μέσα στο λογισμικό του προσομοιωτή. Ίσως να προκύψει το

παρακάτω σφάλμα:

Εικόνα 51: σφάλμα του IIS

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει και όταν δίνονται λάθος πληροφορίες στον IIS.

Πιθανή Αιτία

· Η μη σωστή εγκατάσταση του SQL  Server  Compact  Edition  με αποτέλεσμα τη μη

σωστή λειτουργία του Query Analyzer.

· Λάθος δοθείσα διεύθυνση του IIS, στο InternetUrl.

Πιθανή Λύση

· Διαγραφή και εγκατάσταση του SQL Server Compact Edition.

· Διόρθωση του Url στις παραμέτρους της Κλάσης LoginForm.
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3.5.5.4 Τυχαίο πρόβλημα

Μόλις τεθεί η εφαρμογή σε λειτουργία, μερικές φορές προκύπτει το παρακάτω σφάλμα:

Εικόνα 52: σφάλμα άγνωστης αιτίας

Μόλις ο χρήστης πατήσει οκ τότε εμφανίζεται και δεύτερο παράθυρο με το εξής μήνυμα:

Εικόνα 53: αποτέλεσμα μόλις πατηθεί ok

Πιθανή Αιτία

· Πιθανότητα εκείνη τη στιγμή να “κόλλησε”  ο SQL  Server  και να μην βρέθηκε το

συγκεκριμένο αρχείο που έψαχνε.

Πιθανή Λύση

· Σταμάτημα της εφαρμογής και επανάληψη λειτουργίας.
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3.5.5.5 Ασυνήθιστο πρόβλημα

Πολλές φορές η δημιουργία αντιγράφων είτε της βάσης είτε της εφαρμογής ολόκληρης

δημιουργούν ασυνήθιστα προβλήματα όπως το να μην λειτουργούν τα κουμπιά της φόρμας.

Δηλαδή λειτουργώντας την εφαρμογή και πατώντας ένα κουμπί,  όπου είναι

προγραμματισμένο να κάνει μερικές ενέργειες και να μεταφερθεί ο χρήστης και κάποια άλλη

φόρμα, δεν αντιδράει καθόλου. Σαν να μην υπάρχει κώδικας στο κουμπί αυτό.

Πιθανή Αιτία

· Άγνωστη αιτία. Ίσως λόγω της αντιγραφής φορμών από παλαιότερα αντίγραφα.

Πιθανή Λύση

· Για να μη χαθούν τα δεδομένα του κώδικα που υπάρχουν σε αυτή την φόρμα, γίνεται

η αντιγραφή τους σε ένα αρχείο txt  και έπειτα διαγράφεται όλη η φόρμα και

δημιουργείται από την αρχή. Τέλος γίνεται η επικόλληση του κώδικα ξανά στη θέση

του.

3.5.5.6 Σφάλμα σε DataSource

Για να διαχειριστεί κάποιος τις κλάσεις της ADO  .NET  υπάρχουν δύο τρόποι:  ο

προγραμματιστικός  και ο τρόπος μέσα από τον Visual Studio. Στον δεύτερο τρόπο που

χρειάστηκε να δημιουργηθεί κάποιο DataSource  μερικές φορές προκύπτει σφάλμα όπως το

παρακάτω που δεν επιτρέπει να ανοιχτεί μια φόρμα:

Εικόνα 54: σφάλμα διαγραφής DataSource
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Πιθανές Αιτίες

· Διαγραφή του DataSource  από το Solution  Explorer  λόγο αλλαγής βάσης ή

ανικανότητα χρήσης.

· Μη λειτουργία της φόρμας λόγο μερικών συναρτήσεων που δημιουργήθηκαν

αυτόματα στον κώδικα και χωρίς την συγκεκριμένη DataSource δεν λειτουργούν.

Πιθανή Λύση

· Το πρόβλημα έπαψε να υπάρχει όταν χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος τρόπος και

προγραμματίστηκαν με το χέρι όλες οι κλάσεις.

3.5.5.7 Πρόβλημα σε SQL εντολή

Πολλές φορές, μέσα τον κώδικα, έπρεπε να γραφτούν μερικές γραμμές που αφορούσαν

εντολές SQL.  Κυρίως από απροσεξία,  δεν δίνονταν σωστά με αποτέλεσμα να προκύπτει το

παρακάτω σφάλμα:

Εικόνα 55: σφάλμα σε εντολή SQL

Πιθανή Αιτία

· Λάθος εντολή SQL, είτε συντακτικό είτε εκφραστικό.
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Πιθανές Λύσεις

· Εντοπισμός της εντολής και διόρθωση της.  Αν είναι συντακτικό το λάθος θα πρέπει

να ελεγχθεί αν μετά από διακοπή της εντολής και συνέχιση της στην παρακάτω σειρά

να υπάρχει  ‘κενός’ χαρακτήρας γιατί αλλιώς αναγνωρίζει τις δύο λέξεις σαν μία.

· Άλλη περίπτωση είναι να μην έχει δοθεί σωστά μια μεταβλητή και δεν μπορεί να την

αναγνωρίσει μέσα στη βάση, πρέπει να διορθωθεί άμεσα.
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4
Έλεγχος-Εγχειρίδιο χρήσης

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της εφαρμογής.

4.1 Μεθοδολογία ελέγχου

Στην ενότητα αυτή ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με την χρήση ενός σεναρίου. Αυτό το

σενάριο έχει δύο σκέλη,  ως προς τη μεριά του εργαζόμενου και ως προς τη μεριά του

εργοδότη.  Ο εργαζόμενος έκανε εγγραφή,  άλλαξε κάτι από τα στοιχεία του και συνέχισε να

κάνει αναζήτηση.  Ο εργοδότης αφού έκανε εγγραφή,  μπήκε με το username  και password,

δημιούργησε ορισμένες θέσεις,  διόρθωσε τη μία θέση και άρχισε την αναζήτηση των

υποψηφίων εργαζόμενων. Μετά από καιρό στέλνοντας αιτήματα οι δύο πλευρές ξεκίνησαν

τις εξατομικευμένες αναζητήσεις.

4.2 Αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής

Εδώ θα παρουσιαστεί λεπτομερώς το σενάριο.

4.2.1 Ως προς την μεριά του εργαζόμενου

Εγγραφή

Όταν ο χρήστης ενδιαφέρεται να γραφτεί στην εφαρμογή ως εργαζόμενος από την

εισαγωγική σελίδα θα πατήσει το κουμπί "Εγγραφή".
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Εικόνα 56: εισαγωγική σελίδα

Έπειτα ανοίγει μια καινούρια φόρμα που εμφανίζονται δύο κουμπιά, το κουμπί "Εργοδότης"

και "Εργαζόμενος". Πατάει "Εργαζόμενος" και συνεχίζει.

Εικόνα 57: σελίδα επιλογής

Στην επόμενη φόρμα θα δώσει τα στοιχεία του και θα πατήσει το κουμπί "εγγραφή" για να

τον προωθήσει στην κεντρική σελίδα του προφίλ του. Θα πρέπει να δώσει σωστά τα στοιχεία

του για να γίνει επιτυχής η εγγραφή του.  Θα πρέπει: το "username" και "password" να είναι

το πολύ οχτώ χαρακτήρες, να ταιριάζει η "Επανάληψη password" με το "password", το

τηλέφωνο να αποτελείται από 10 αριθμούς και το e-mail να έχει την μορφή "aaa@bbbb.cc".
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Εικόνα 58: εισαγωγή εργαζομένου

Αφού δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα εμφανίζεται το εξής μήνυμα.

Εικόνα 59: επιτυχής εγγραφή

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το κεντρικό μενού και οι επιλογές που έχει,  είναι να

κάνει αναζήτηση επιλέγοντας όποια ειδικότητα και περιοχή επιθυμεί.  Επίσης μπορεί να

αλλάξει κάτι από τα στοιχεία του πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία Στοιχείων" ή ακόμη να

διαγράψει το προφίλ του.
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Εικόνα 60: είσοδος στην κεντρική σελίδα

Επεξεργασία Στοιχείων

Πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία Στοιχείων" ο εργαζόμενος μπορεί να αλλάξει ότι επιθυμεί

από τα προσωπικά του στοιχεία. Αν πατήσει το κουμπί της αλλαγής στοιχείων θα προκύψει το

μήνυμα από την δεξιά μεριά.

Εικόνα 61: επεξεργασία στοιχείων Εικόνα 62: επιτυχής αλλαγή

Αν πάλι επιθυμεί να διαγράψει το λογαριασμό για τους δικούς του λόγους, μπορεί να πατήσει

το αντίστοιχο κουμπί της διαγραφής. Προκύπτει το εξής μήνυμα.



Αντωνογιαννάκη Μαργαρίτα,
"Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης υπηρεσιών εύρεσης εργασίας μέσω

κινητών συσκευών"

          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ.E. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- 67 -

Εικόνα 63: μήνυμα διαγραφής

Τέλος μπορεί αν θέλει να πατήσει το κουμπί "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος"  για να στείλει

αίτημα στον εργοδότη.  Το κεντρικό μενού εκτός των άλλων περιέχει τον μηχανισμό της

αναζήτησης.

Απλή Αναζήτηση

Αν επιθυμεί να κάνει αναζήτηση θα πατήσει το κουμπί "Αναζήτηση απλή"  για να του

εμφανιστούν όλες οι θέσεις που είναι διαθέσιμες. Αν δεν έχει ενδιαφερθεί για κάποια θέση

δεν είναι απαραίτητο να κάνει εξατομικευμένη αναζήτηση γιατί δεν θα του εμφανίσει κάτι.

Τις θέσεις μπορεί να τις βλέπει καθαρά παρακάτω στα πλαίσια με τις πληροφορίες κάνοντας

ένα κλικ στη θέση που βρίσκεται μέσα στη λίστα.

Εικόνα 64: εμφάνιση θέσεων απλής
αναζήτησης

Εικόνα 65: επιλογή θέσης
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Εξατομικευμένη Αναζήτηση

Όταν επιθυμεί να κάνει "εξατομικευμένη αναζήτηση, με βάση παλαιότερες αναζητήσεις", θα

του εμφανιστούν οι εταιρίες (από μια φορά)  όπου έστειλε στο παρελθόν αίτημα και τώρα

έχουν διαθέσιμη θέση εργασίας. Έπειτα μπορεί να στείλει αίτημα από το κουμπί "Εκδήλωση

Ενδιαφέροντος"

Εικόνα 66: εξατομικευμένη αναζήτηση Εικόνα 67: εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αν επιλέξει να κάνει "εξατομικευμένη αναζήτηση με βάση την ανταπόκριση του εργοδότη",

θα εμφανιστούν οι εταιρίες όπου ενδιαφέρθηκαν οι εργοδότες στο παρελθόν σε αυτόν τον

εργαζόμενο και τώρα έχουν διαθέσιμη θέση εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση κανείς

εργοδότης δεν ενδιαφέρθηκε ακόμη αφού ο χρήστης μόλις έκανε εγγραφή στο σύστημα.

Εικόνα  68: εξατομικευμένη αναζήτηση
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4.2.2 Ως προς την μεριά του εργοδότη

Είσοδος

Ο εργοδότης θεωρείται ότι έχει κάνει εγγραφή και τώρα δίνοντας username  και password

πατώντας το κουμπί "είσοδος" κάνει εισαγωγή στο σύστημα. Αφού μπει με επιτυχία, η

εφαρμογή τον προωθεί στην κεντρική σελίδα για να δημιουργήσει αρχικά τις θέσεις που τον

ενδιαφέρουν.

Δημιουργία νέας θέσης

Πατώντας το κουμπί "Δημιουργία νέας θέσης"  ανοίγει μια καινούρια σελίδα όπου αρχικά

εμφανίζεται το User Id και username του χρήστη και από κάτω κάποιες βασικές πληροφορίες.

Πατώντας "Δημιουργία Θέσης" η θέση αυτή δημιουργήθηκε με επιτυχία.

Εικόνα 71: σελίδα δημιουργίας νέας  θέσης Εικόνα 72: επιτυχής δημιουργία

Εικόνα  69: είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 70: επιτυχής εισαγωγή
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Επεξεργασία Στοιχείων

Μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του πατώντας το κουμπί "επεξεργασία προσωπικών

στοιχείων". Ανοίγει η σελίδα με τα στοιχεία του εργοδότη. Εκεί μπορεί να αλλάξει κάτι ή να

διαγράψει όλες τις θέσεις που δημιούργησε.  Αν θελήσει να αλλάξει κάτι στα στοιχεία του,

κάνει τις αλλαγές και πατάει το κουμπί της αλλαγής στοιχείων. Το μήνυμα εμφανίζεται στην

δεξιά εικόνα.

Εικόνα73: επεξεργασία πρ. στοιχείων Εικόνα 74: επιτυχής αλλαγή στοιχείων

Αν θελήσει να διαγράψει τον λογαριασμό του μπορεί να πατήσει το κουμπί της διαγραφής.

Εικόνα 75: μήνυμα διαγραφής του χρήστη



Αντωνογιαννάκη Μαργαρίτα,
"Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης υπηρεσιών εύρεσης εργασίας μέσω

κινητών συσκευών"

          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Π.Μ.Σ.E. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- 71 -

Επεξεργασία Θέσης

Άλλη επιλογή που έχει είναι να επεξεργαστεί τη θέση που επιθυμεί. Επιλέγει μια θέση από τι

λίστα του κεντρικού μενού, αφού ταυτόχρονα εμφανίζεται και παρακάτω, και πατάει το

κουμπί "Επεξεργασία Επιλεγμένης Θέσης".

Εικόνα 76: επεξεργασία θέσης

 Εμφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα με τα στοιχεία και εκεί μπορεί ο εργοδότης να αλλάξει κάτι

ή να διαγράψει τη θέση αυτή.   Κι εδώ,  όπως η επεξεργασία στοιχείων δουλεύει με τον ίδιο.

Τα μηνύματα εμφανίζονται παρακάτω.

Εικόνα 77: επιτυχής αλλαγή
στοιχείων

Εικόνα 78: μήνυμα διαγραφής της
θέσης
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Απλή Αναζήτηση

Η βασικότερη επιλογή που έχει ο εργοδότης είναι αυτή της "Αναζήτησης Υποψηφίου".

Εικόνα 79: αναζήτησης εργαζόμενου

Πατώντας αυτό το κουμπί ανοίγει μια άλλη σελίδα που φορτώνει το είδος της θέσης και την

περιοχή ανάλογα με τις θέσεις που έχει δημιουργήσει. Εκεί ο εργοδότης μπορεί να κάνει είτε

"απλή αναζήτηση" είτε "εξατομικευμένη". Πατώντας το κουμπί "Αναζήτηση απλή"

εμφανίζονται όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα combo boxes.

Εικόνα 80: απλή αναζήτηση Εικόνα 81: εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εξατομικευμένη Αναζήτηση

Αν έστω έχει ενδιαφερθεί για κάποιον στο παρελθόν, τότε στην "εξατομικευμένη αναζήτηση

με βάση παλαιότερες αναζητήσεις" θα του εμφανιστεί κάποιος εργαζόμενος. Όταν λοιπόν
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ενδιαφέρεται να κάνει την συγκεκριμένη αναζήτηση, θα εμφανιστούν οι εργαζόμενοι εκείνοι

που έχουν λογαριασμό και ενδιαφέρθηκε σε αυτούς στο παρελθόν ο εργοδότης.

Εικόνα 82: εξατομικευμένη αναζήτηση

Αν πάλι θέλει να κάνει "εξατομικευμένη αναζήτηση με βάση την ανταπόκριση του

εργαζομένου", θα εμφανιστούν οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν λογαριασμό και

ενδιαφέρθηκαν στο παρελθόν σε αυτόν τον εργοδότη. Όλους τους εργαζόμενους που

εμφανίζονται στη λίστα μπορεί ο εργοδότης να δει καθαρά τα στοιχεία τους στα παρακάτω

πεδία της σελίδας.

Εικόνα 83: εξατομικευμένη αναζήτηση
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4.3 Σχόλια και παρατηρήσεις

Μέσα από αυτόν τον έλεγχο προέκυψαν μερικά λάθη και αδυναμίες. Είναι καλό να

σχολιαστούν και να παρατηρήσουμε πως διορθώθηκαν.

Αν ενδιαφέρεται ο εργαζόμενος να στείλει αίτημα για συγκεκριμένη θέση,  θα πατήσει το

αντίστοιχο κουμπί και θα σταλθεί το μήνυμα εικονικά στον εργοδότη.   Και εννοώντας

εικονικά, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί κάποιος μηχανισμός τύπου sms ή e-mail που θα στέλνεται

απευθείας το μήνυμα στον παραλήπτη.  Όμως μπορεί ο εργαζόμενος να στείλει με e-mail  το

βιογραφικό του σημείωμα στην διεύθυνση της αντίστοιχης εταιρίας. Το ίδιο συμβαίνει και

από τη μεριά του εργοδότη όταν πατήσει το κουμπί Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.  Μπορεί να

μην στέλνει το σύστημα απευθείας αίτημα αλλά μπορεί να στείλει e-mail στον εργαζόμενο

ότι ενδιαφέρεται και να του στείλει κάποιο βιογραφικό σημείωμα.

Στην εισαγωγή που κάνει ο εργαζόμενος θα παρατηρήσει κάποιος να εμφανίζεται το

username  του στην κεντρική σελίδα,  κάτι που δεν εμφανίζεται την πρώτη φόρα κατά την

διαδικασία της εγγραφής και την ταυτόχρονη είσοδο του στο σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και

στην κεντρική σελίδα του εργοδότη.

Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι: όταν κάποιος χρήστης, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι

εργοδότης,  δημιουργήσει ένα προφίλ και πάει να δει τα στοιχεία του θα παρατηρήσει άδεια

πεδία. Αυτό είναι απλό να διορθωθεί με επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Όταν ο εργοδότης δημιουργεί μια καινούρια θέση,  αυτή δεν εμφανίζεται στην λίστα της

κεντρικής σελίδας.  Πατώντας το κουμπί Ανανέωση το πρόβλημα αυτό διορθώνεται.  Επίσης

κουμπί ανανέωσης υπάρχει και στην σελίδα της επεξεργασίας της θέσης γιατί όταν ο χρήστης

επιλέξει μια θέση από τι λίστα για να την επεξεργαστεί,  φορτώνοντας την στην αντίστοιχη

σελίδα, πολλές φορές δεν εμφανίζει τα στοιχεία της αλλά τα στοιχεία της προηγούμενης.

Αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος από τον κωδικό της θέσης.   Με το κουμπί

Ανανέωση ουσιαστικά διορθώνεται το πρόβλημα.

Και στις δύο μεριές ισχύει το εξής. Στην αναζήτηση, όπου υπάρχουν τα ComboBoxes, όταν ο

χρήστης επιλέγει ειδικότητα και περιοχή δεν μπορεί να επιλέξει την "ΕΠΙΛΟΓΗ" γιατί δεν

υπάρχει κάποιος περιορισμός γι αυτό.  Δηλαδή ούτε υπάρχει μήνυμα τύπου "Επέλεξε κάποια

ειδικότητα" ή "Επέλεξε κάποια περιοχή" αλλά ούτε υπάρχει κάποια SELECT που να

εμφανίζει όλες τις θέσεις ή τους εργαζόμενους.
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Τέλος στις φόρμες όπου γίνεται η επεξεργασία στοιχείων του εργαζόμενου και της θέσης

εργασίας,  που περιέχουν combo  boxes,  εμφανίζεται μεν η εγγραφή που έδωσε ο χρήστης,

αλλά όταν πατήσει για να την αλλάξει τότε παρατηρείται ότι φορτώνεται δύο φορές. Δηλαδή

Αν η θέση πχ που έχει επιλέξει είναι "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" και επιθυμεί να την αλλάξει,  τότε

μέσα στο combobox  θα εμφανίζει αυτή την πόλη και όλες τις υπόλοιπες μαζί.  Η

"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" θα υπάρχει δυο φορές.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και προσομοιώθηκε σε

τοπικό δίκτυο και τοπικό Server.  Αυτός ο Server  λοιπόν,  δεν είναι ένας κανονικός Web

Server. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν οι clients (προσομοιωτές) μέσα στο ίδιο τοπικό δίκτυο

και όχι σε όλο το διαδίκτυο.
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5
Επίλογος

Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις της

διπλωματικής αυτής.

5.1  Συμπεράσματα

Αυτή η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών είτε είναι

εργαζόμενοι είτε είναι εργοδότες.

Οι εργοδότες έχουν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές απ' ότι οι εργαζόμενοι, παρά ταύτα

η χρήση της εφαρμογής είναι εύκολη και για τις δύο περιπτώσεις.

Στην εφαρμογή αυτή μπορεί κάποιος να εντοπίσει πολλά θετικά στοιχεία.  Ως προς τη μεριά

των εργαζομένων, είναι ένας γρήγορος και ανέξοδος τρόπος να βρουν εργασία ή αν δεν είναι

ευχαριστημένοι με την τωρινή τους εργασία, έχουν την δυνατότητα να ψάξουν χωρίς να

χάσουν πολύ χρόνο.  Ως προς τη μεριά του εργοδότη μπορεί να βρει υπαλλήλους άμεσα και

εύκολα απ' όπου κι αν βρίσκονται (σπίτι, γραφείο, δρόμο, αυτοκίνητο κα).

Πρέπει να αναφερθεί ότι στην υλοποίηση αυτής της εφαρμογής δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα

στις λειτουργίες της και όχι στην ασφάλεια των δεδομένων της. Δηλαδή προγραμματίστηκαν

ορισμένοι έλεγχοι όπως πχ ίδιο password, κενό textbox, υπάρχον username κα, όμως δεν έχει

γίνει κάτι για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.  Δεν ήταν αυτός ο

στόχος της διπλωματικής. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι χρήστες, κυρίως οι

εργαζόμενοι,  δίνουν πολύ λίγα στοιχεία στο λογαριασμό τους και θα πρέπει να στείλουν το

βιογραφικό τους σημείωμα.
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Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν λίγες πληροφορίες για την εγγραφή των

χρηστών καθώς επίσης και ένα μικρό δείγμα από ειδικότητες και περιοχές.  Αυτό συνέβη για

πολλούς λόγους. Ο πρώτος που αναφέρθηκε και πριν, είναι η ασφάλεια των δεδομένων. Ένας

άλλος είναι ο περιορισμός της Βάσης Δεδομένων.  Όλα τα λειτουργικά συστήματα που

κυκλοφορούν για έξυπνες συσκευές δεν διαθέτουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα μνήμης για να

μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλες βάσεις δεδομένων.

5.2 Μελλοντικές επεκτάσεις

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να γίνουν πολλές προσθήκες και αλλαγές για την βελτίωση

της.

Αρχικά θα πρέπει να προστεθεί μηχανισμός αποστολής ειδοποιήσεων.  Αυτό μπορεί να γίνει

είτε απευθείας με e-mail είτε με sms για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ειδοποιηθεί άμεσα

χωρίς να χρειάζεται να μπει οπωσδήποτε στην εφαρμογή.

Μια επέκταση που ίσως μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι η αλλαγή λειτουργικού

συστήματος. Επειδή η τεχνολογία δεν μένει ποτέ στάσιμη, η Microsoft φρόντισε και έφτιαξε

καινούρια πλατφόρμα για έξυπνα τηλέφωνα και την ονόμασε Windows  Phone  7.  Είναι πιο

εξελιγμένη από την Windows Mobile 6 με ιδιαίτερα και πλούσια γραφικά.

Είναι αρκετά χρήσιμο να μπουν κι άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες κι γι αυτό

θα πρέπει να μεγαλώσει η Βάση Δεδομένων καθώς επίσης να επεκταθεί και η μνήμη της

συσκευής.

Άλλη ιδέα είναι να βελτιωθεί η επιλογή της εξατομίκευσης. Να μπορεί ο χρήστης, όταν κάνει

αναζήτηση,  να του εμφανίζονται οι ίδιες εγγραφές με αυτές στην απλή αναζήτηση,  αλλά με

διαφορετική σειρά. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει πως ανταποκρίθηκε η άλλη πλευρά και όσοι

είχαν τις πιο πολλές ανταποκρίσεις να εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις.  Αυτό μπορεί να

υλοποιηθεί με την μέθοδο Data Mining.

Σχετικά με το θέμα της εξατομίκευσης,  μπορεί να εξελιχθεί και με άλλο τρόπο όπως το να

αλλαχθεί η δομή της Βάσης Δεδομένων. Το διάγραμμα να μοιάζει όπως το παρακάτω:
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Σχήμα 15: Διάγραμμα εναλλακτικής Βάσης Δεδομένων

Δηλαδή να υπάρχει ένας πίνακας LogTable που να κρατάει τα στοιχεία για την αναζήτηση

αλλά να περιέχει κι άλλα.

Το σχήμα που εμφανίστηκε περιγράφει ότι: υπάρχει ο πίνακας Ergodotis, Ergazomenos,

Users και ThesiErgasias ως έχει. Καταργούνται οι πίνακες ergisLogTable και ergosLogTable

και στην θέση του τοποθετείται ο πίνακας LogTable με τις εξής στήλες:

Όνομα στήλης Περιγραφή
logId Είναι ο μοναδικός κωδικός.
ergisId Είναι δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergodotis.
ergosId Είναι δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergazomenos.
logdate Κρατάει την ημερομηνία.
ergisSelection Είναι τύπου Boolean
epilogiergosOK Είναι τύπου Boolean

Πίνακας 7:  O πίνακας LogTable

Η στήλη logId είναι μοναδικός κωδικός του πίνακα και τύπου Identity, η στήλη ergisId είναι

το δευτερεύον κλειδί του πίνακα Ergodotis,  η στήλη ergosId είναι το δευτερεύον κλειδί του

πίνακα Ergazomenos και η logdate κρατάει την τρέχουσα ημερομηνία της καταχώρησης

(εκδήλωση ενδιαφέροντος). Η στήλη ergisSelection είναι τύπου TRUE/FALSE και πιο

συγκεκριμένα τύπου bit  και δηλώνει ότι:  αν την καταχώρηση την κάνει εργοδότης παίρνει

τιμή 1 ενώ αν είναι εργαζόμενος παίρνει την τιμή 0. Η τελευταία στήλη epilogiergosOK είναι
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και αυτή τύπου TRUE/FALSE και την διαχειρίζεται ο εργοδότης. Όταν επιλέγει και

προσλαμβάνει τον κατάλληλο υποψήφιο εργαζόμενο θα μπαίνει στην συγκεκριμένη εγγραφή

του πίνακα και θα τις δίνει την τιμή 1. Παρακάτω εμφανίζεται και σχηματικά ο πίνακας

LogTable.

Εικόνα 84: Πίνακας LogTable

Αυτή η παραλλαγή ως προς τον σχεδιασμό της Βάσης δίνει την δυνατότητα στην εφαρμογή

να εμπλουτίσει τις λειτουργίες της και να εξελίξει την εξατομικευμένη αναζήτηση. Επίσης με

κατάλληλες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν αναζητήσεις με βάση την ημερομηνία που

καταγράφεται στον πίνακα LogTable.

Τόσες και πολλές άλλες επεκτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν πάνω σε τέτοια εφαρμογή στο

μέλλον.
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