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εργασιών το οποίο σχεδιάστηκε για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια της 

διπλωματικής εργασίας του Μ.Π.Σ. του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

H σχεδίαση αυτού του λογισμικού αποσκοπεί στην μηχανοργάνωση των 

συγκεκριμένων λειτουργικών διαχείρισης που περιλαμβάνει ο θεσμός των πτυχιακών 

εργασιών. Κύριες λειτουργίες του λογισμικού είναι η δυνατότητα εύρεσης, ανάθεσης, 

εξέλιξης και βαθμολογίας των πτυχιακών εργασιών. Στην εφαρμογή 

χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία shibboleth οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ τους 

χρήστες όλων των ιδρυμάτων, με τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς τους, μέσω της 

πιστοποίησης τους στην IDP (Identity Provider) όπου διαχειρίζεται τα δεδομένα και 

τα στοιχεία αυτών.   
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Στόχος 
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία λογισμικού διαχείρισης των 

πτυχιακών εργασιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βέβαια η εφαρμογή μπορεί να 

υποστηρίξει ταυτόχρονα και άλλα Ιδρύματα. Το σύστημα υποστηρίζει και 

απευθύνεται  σε φοιτητές, διδάσκοντες, στη γραμματεία ή γενικά σε εξωτερικούς 

χρήστες (επισκέπτες), που έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης προσπέλασης και 

ανάκτησης δεδομένων.  

 

1.2 Χρησιμότητα 
Η σχεδίαση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου λογισμικού αποτέλεσε το 

έναυσμα για την εκμάθηση και εμβάθυνση σε κάποια νέα εργαλεία που έχει σήμερα 

στη διάθεση του ένας προγραμματιστής. Η εργασία υλοποιήθηκε με χρήση της 

γλώσσας PHP, μιας σύγχρονης και με πολλές δυνατότητες γλώσσας για 

προγραμματισμό διαδικτύου.  Πρωταρχικό  όμως ρόλο στην δημιουργία PHP κώδικα 

και στην οργάνωσή αυτού έπαιξε το Codeigniter (www.codeigniter.com), ένα πολύ 

ισχυρό php framework. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η MySQL για την διατύπωση 

δομημένων αιτημάτων και την διαχείριση των δεδομένων της βάσης δεδομένων της 

εφαρμογής. Η δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής απαίτησε και χρήση της 

γλώσσας HyperText Markup Language (HTML).   

Για την υλοποίηση της εφαρμογής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν αναγκαίο η 

φιλοξενία του λογισμικού σε Server υπολογιστή. Τέτοιο Server σε Virtual Machine 

μας προμήθευσε η ΕΔΕΤ. Επίσης έγινε  χρήση τεχνολογιών Shibboleth και Ldap 

( Lightweight Directory Access Protocol) που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Το σημαντικότερο όμως, που συνιστά και την χρησιμότητα υλοποίησης της 

εφαρμογής, είναι ότι αυτή συνέβαλλε στην εκμάθηση της συνδυαστικής χρήσης των 

παραπάνω εργαλείων στον προγραμματισμό διαδικτύου. 
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1.3 Επισκόπηση 
Η επισκόπηση αποτελεί έναν οδηγό του συστήματος που αναπτύχθηκε. Περιλαμβάνει 

τα παρακάτω κεφάλαια: 

2.Ανάλυση 

3.Σχεδίαση 

4.Συμπεράσματα και Προτάσεις 

5.Βιβλιογραφία 

Η ανάλυση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αναγκών του συστήματος 

διαχείρισης πτυχιακών εργασιών που αναπτύχτηκε. Επίσης, περιλαμβάνει λεπτομερή 

ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών χρηστών του συστήματος. Επιπλέον, υπάρχει και 

η ανάλυση των διαφόρων λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στους χρήστες. 

 

Η σχεδίαση αφορά την περιγραφή θεμάτων σχετικών με την σχεδίαση του 

λογισμικού διαχείρισης πτυχιακών εργασιών. Πιο αναλυτικά, αρχικά παρατίθεται μια 

λεπτομερής περιγραφή της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε. Στην συνέχεια 

παρατίθεται το σχέδιο της βάσης δεδομένων και η αναλυτική σχεδίαση των πινάκων. 

Τέλος ακολουθεί το τμήμα που περιγράφει τις κυριότερες οθόνες της διεπιφάνειας 

του συστήματος με επεξήγηση της λειτουργίας τους και των βασικών στοιχείων 

υλοποίησης τους. 
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2.ΑΝΑΛΥΣΗ 
2.1 Εισαγωγική ανάλυση 
2.1.1 Σκοπός 
Ο σκοπός αυτού του τμήματος του εγγράφου είναι ο προσδιορισμός των αναγκών και 

των  περιορισμών  του συστήματος που υλοποιήθηκε καθώς και η ανάλυση των 

χρηστών του και των κυριότερων λειτουργιών που αυτοί έχουν τη δυνατότητα να 

επιτελέσουν. 

 

2.1.2 Γενική περιγραφή 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης των πτυχιακών 

εργασιών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελεί προϊόν 

σχεδίασης που αποσκοπεί στην μηχανοργάνωση των συγκεκριμένων λειτουργικών 

διαχείρισης που περιλαμβάνει ο θεσμός των πτυχιακών εργασιών. 

Αρχικά γίνεται η σχεδίαση της βάσης δεδομένων με προσδιορισμό των πινάκων, των 

πεδίων τους και του τύπου δεδομένων του καθενός καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους. 

Κεντρικός άξονας της σχεδίασης είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των 

λειτουργιών που θα επιτελεί το σύστημα. 

Στην συνέχεια γίνεται ο σχεδιασμός των διεπιφανειών για κάθε κατηγορία χρήστη 

που υποστηρίζει το σύστημα, με κριτήριο σχεδιασμού πάντα την ευχρηστία του 

συστήματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων χρηστών. Τέσσερις  

είναι οι κατηγορίες  χρήστη, οι Επισκέπτες, ο Φοιτητής, ο Διδάσκων και η 

Γραμματεία. Η πρώτη κατηγορία πρέπει να εφοδιάζεται με εργαλεία για την εκτέλεση 

ανάκτησης σχετικών πληροφοριών από το σύστημα ενώ στις υπόλοιπες τρεις  

κατηγορίες παρέχονται αυξημένα δικαιώματα για την προσθήκη, αφαίρεση και 

τροποποίηση δεδομένων του συστήματος μέσω αντίστοιχων λειτουργιών. 

 

2.1.3 Τεχνική ανάλυση 
Καταρχήν έπρεπε να προμηθευτούμε κάποιον υπολογιστή Server για την 

εγκατάσταση και στέγαση του λογισμικού. Επειδή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν 

μας έδωσε  πρόσβαση σε κάποιο server, ψάξαμε και βρήκαμε ότι υπάρχει η επιλογή 

να μας παραχωρήσει η ΕΔΕΤ ένα Virtual Machine. Στη συνέχεια μέσω του ιδρύματος 

μας συμπληρώσαμε μαζί τους την αίτηση NOC-F-0006 . Την υπηρεσία την παρέχουνε 

μόνο σε noc ιδρυμάτων προς το παρόν και για αυτό μας ζήτησαν να τη συμπληρώσει 

https://www.noc.grnet.gr/node/573
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κάποιος υπεύθυνος του noc του ΠΑΜΑΚ.  Η αίτηση συμπληρώθηκε με την βοήθεια 

του κ.Στογιάννη από το ΚΥΔ του ΠΑΜΑΚ. Στην αίτηση αυτή χρειάστηκε κάποιο 

Δημόσιο κλειδί SSH το οποίο το παράγαμε με την χρήση ssh keygenerator. Το 

δημόσιο αυτό κλειδί πλέον υπάρχει στο virtual machine που μας προμήθευσαν. Εμείς 

έχουμε το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί και έτσι έχουμε πρόσβαση μέσω ssh. 

Σαν πρώτη ιδέα για την εφαρμογή ήταν η πιστοποίηση (authentication) των στοιχείων  

όλων των χρηστών (πλην των επισκεπτών) για την σύνδεση τους με την εφαρμογή 

και υλοποιήθηκε με την χρήση shibboleth. Αυτό θα είχε ως προτέρημα ότι θα 

μπορούν να συνδεθούν άτομα από όλα τα Ιδρύματα της Ελλάδας.  Στην πορεία όμως 

της εργασίας και αφού κατασκευάστηκε και ρυθμίστηκε όλος ο κώδικας για σύνδεση 

όλων των χρηστών μέσω shibboleth, διαπιστώσαμε ότι μπορούν να συνδεθούν στην 

εφαρμογή μόνο φοιτητές με την χρήση shibboleth. Αυτό συμβαίνει γιατί η IDP [1] 

όπου πιστοποιεί τους χρήστες στο shibboleth, δεν περιέχει στην βάση της τους 

διδάσκοντες και τη γραμματεία. Απ' ότι μας διαβεβαίωσαν άτομα που διαχειρίζονται 

την IDP, μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν και οι διδάσκοντες και η 

γραμματεία αλλά όχι ακόμα. Οπότε η σύνδεση των καθηγητών και της γραμματείας 

θα έπρεπε να γίνει με κάποιον άλλον τρόπο. Ο επόμενος αμέσως τρόπος ήταν να γίνει 

με χρήση LDAP server του ΠΑΜΑΚ. Υλοποιήθηκε και αυτός ο κώδικας, και έλλειπε 

μόνο το link username και password για την σύνδεση στον LDAP server του 

Πανεπιστημίου μας. Όμως λόγω του ότι ο LDAP server του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας είναι αρκετά παλιός και η εταιρία (sparknet) που το εγκατέστησε και το 

συντηρούσε έκλεισε, το ΚΥΔ του ΠΑΜΑΚ δεν επέτρεψε την χρήση του LDAP 

server για λόγους ασφαλείας των δεδομένων που θα αντλούνταν. Η λύση η οποία 

χρησιμοποιήθηκε τελικά στην εφαρμογή για την σύνδεση των διδασκόντων και της 

γραμματείας ήταν η τοπική εγγραφή αυτών όταν θα εισέρχονται στην εφαρμογή 

πρώτη φορά. Για το θέμα της ασφάλειας, σκεφτήκαμε να εισάγουμε στην βάση όλα 

τα στοιχεία (e-mail, ονοματεπώνυμο, βαθμίδα κλπ) των διδασκόντων και της 

γραμματείας προτού αυτοί συνδεθούν για πρώτη φορά, και όταν κάποιο από αυτά τα 

μέλη συνδεθεί στην εφαρμογή για  πρώτη φορά και εισάγει το e-mail του, τότε αν και 

μόνο αν ανήκει στα e-mail καθηγητών ή γραμματείας του πανεπιστημίου, τότε θα 

μπορούσε να κάνει εγγραφή. Επιπλέον, για ακόμα περισσότερη ασφάλεια προτού 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή του αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης. Στην συνέχεια 

θα πρέπει να επιλέξει κωδικό σύνδεσης. Άτομα που το e-mail τους δεν είναι 
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καταχωρημένο στην βάση, δεν θα μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή ως 

διδάσκοντες ή γραμματεία. 

 

2.1.4 Ανάγκες συστήματος 
Η εφαρμογή προορίζεται για το διαδίκτυο και θα εκτελείται σε ένα διακομιστή, 

συνεπώς ο χρήστης χρειάζεται να έχει σύνδεση στο Internet. 

 

2.1.5 Υποθέσεις - Εγκατάσταση της εφαρμογής 
Οι υποθέσεις αφορούν την επιλογή των κατάλληλων προγραμματιστικών εργαλείων 

για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Καταρχάς χρειάζεται να επιλεγεί μία γλώσσα για την δημιουργία δυναμικών 

ιστοσελίδων. Μια γλώσσα που είναι ευρέως διαδεδομένη σήμερα είναι η PHP η 

οποία υποστηρίζει και σύνδεση με βάσεις δεδομένων, γεγονός πολύ σημαντικό για 

μια web εφαρμογή. Συγκεκριμένα, εδώ θα χρησιμοποιηθεί PHP (Version 5.3.3-7 + 

squeeze1 with Suhosin-Patch (cli)).  Επίσης, για να εξάγει ο προγραμματιστής  σωστά 

δομημένο κώδικα συνιστάται να χρησιμοποιήσει και κάποιο PHP Framework. Αυτό 

βέβαια δεν είναι απαραίτητο. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το 

CodeIgniter 2.0.  

Όπως συμβαίνει με κάθε  web εφαρμογή, εκτελείται σε ένα web container που δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά μια εφαρμογή που εκτελεί όλη τη δουλειά που απαιτείται, 

συσχετίζοντας τους πόρους που συγκροτούν τη web εφαρμογή, και διεκπεραιώνοντας 

όλων των ειδών άλλες υπηρεσίες. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε ο Apache 

Server (2.2.16 (Debian)). Όλα τα απαραίτητα αρχεία της εφαρμογής δομούνται σε ένα 

κατάλογο που συνιστά τη φυσική δομή της εφαρμογής, ώστε να μπορούν να 

συσκευαστούν σε μια δομή καταλόγου αρχείων που αναπτύσσεται στο server, δηλ. σε 

ένα web archive (WAR). Έτσι, η εφαρμογή μπορεί να προσπελαστεί από ένα 

πρόγραμμα πελάτη (client), όπως είναι ένας web browser, ο οποίος ερμηνεύοντας την 

Html αναπαράσταση της εφαρμογής εμφανίζει κατάλληλα το περιεχόμενό της. Η 

αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή γίνεται μέσω αιτημάτων που στέλνονται 

από τον web browser στον server με αποτέλεσμα να σταλεί η κατάλληλη απόκριση 

πίσω στο browser. Σε πραγματικές συνθήκες, η επικοινωνία web browser και server 

γίνεται διαδικτυακά, με χρήση του κατάλληλου url από την πλευρά του browser. 

Επιπλέον επιλέχθηκαν: MySQL (Ver 14.14 Distrib 5.1.49, for debian-linux-gnu 

(x86_64) using readline 6.1),   Google Chrome, Mozzila Firefox. Για την δημιουργία 
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mail server χρησιμοποιήθηκε o Exim (ver 4.72 #1). Επίσης στην εφαρμογή 

χρησιμοποιήθηκε Javascript,  Jquery , Ajax και json.  

Το CodeIgniter, όπως και άλλα δημοφιλή PHP Frameworks (βλέπε CakePHP, Zend 

Framework, κ.α.) μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολύ χρόνο σε ένα Developer 

που προσπαθεί να δημιουργήσει μια custom εφαρμογή με δυνατότητες που δεν 

μπορεί να βρει αλλού. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε πως ένας 

developer θέλει να γράψει μια Web εφαρμογή όπως είναι το Google Analytics, σε 

καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Joomla, ή το Wordpress ή 

κάποιο άλλο εργαλείο και να του βάλει plugins για να το φέρει στο σημείο που θέλει 

και να έχει έτσι τα ίδια χαρακτηριστικά και δυνατότητες με το Google Analytics. Σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει ή να το γράψει όλο από την αρχή, ή να 

χρησιμοποιήσει ένα PHP Framework. 

 

Τα πλεονεκτήματα που σου δίνει ένα PHP Framework είναι πάρα πολλά. Μερικά από 

αυτά είναι τα ακόλουθα : 

• Δημιουργία εφαρμογών με μεγάλη ασφάλεια για τον τελικό χρήστη 

• Ταχύτητα στην ανάπτυξη 

• Προ εγκατεστημένες βιβλιοθήκες δυνατοτήτων (Cookies, ACL, Sessions, 

διαχείριση πινάκων, κ.α.) 

• Μεγάλες κοινότητες για να σε υποστηρίξουν 

• Ο περιορισμός εξαρτάται από την φαντασία του Developer  

Για την πιστοποίηση των φοιτητών χρησιμοποιήθηκε Shibboleth. Το Shibboleth είναι 

μία τεχνολογία ελέγχου πρόσβασης. Το ΕΔΕΤ, σε συνεργασία με τους φορείς του, 

έχει αναπτύξει μία ομοσπονδία φορέων που εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. 

Χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία Shibboleth, μπορείτε να έχετε διάφανη πρόσβαση σε 

κεντρικές υπηρεσίες, με τον υφιστάμενο λογαριασμό σας στο φορέα σας. Τον έλεγχο 

του κωδικού σας τον πραγματοποιεί ο φορέας σας, ο οποίος ενημερώνει αυτόματα το 

ΕΔΕΤ ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του. 

 

Για την διαχείριση του Server, ήταν αναγκαία κάποια εφαρμογή για σύνδεση σε 

αυτόν μέσω SSH. Η εφαρμογή που επιλέξαμε είναι το Putty (Εικόνα 2.1). 

http://www.web-resources.eu/archives/cakephp-basics
http://www.web-resources.eu/archives/acl-on-cakephp
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Εικόνα 2.1 Putty Configuration  
Η μόνη ρύθμιση που χρειάστηκε να κάνουμε στην εφαρμογή αυτή ήταν να 

προσθέσουμε το Private key για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση (Εικόνα 2.2). 
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Εικόνα 2.2 Putty Configuration Private Key 
Έτσι έχουμε πρόσβαση στον Server (Εικόνα 2.3). 

 
Εικόνα 2.3 SSH Connect with putty 
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2.1.6 Αρχιτεκτονική MVC 
To MVC (Model - View - Controller) περιγράφηκε για πρώτη φορά το  1979 από τον 

Trygve Reenskaug, και αργότερα χρησιμοποιήθηκε για Smalltalk στο Xerox 

PARC. Η αρχική υλοποίηση περιγράφεται σε βάθος στο "Applications Programming 

in Smalltalk-80: How to use Model–View–Controller". 

 

Η PHP έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες, εύχρηστες και 

κατανοητές γλώσσες προγραμματισμού για να κατασκευάσει κάποιος μία web 

εφαρμογή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται ορισμένα εργαλεία 

που έχουν ως κύριο στόχο να κάνουν τη ζωή του προγραμματιστή ακόμα πιο εύκολη. 

Αυτά τα εργαλεία βασίζονται σε PHP και ουσιαστικά δίνουν την ευκαιρία ο 

προγραμματιστής να προγραμματίσει ένα επίπεδο πιο πάνω από το να έγραφε native 

κώδικα PHP. 

Το εργαλείο αυτό προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με έτοιμες κλάσεις και 

βιβλιοθήκες που βρίσκονται εκεί για συγκεκριμένες εργασίες. Επιπλέον της 

δυνατότητας που παρείχε η PHP για μερικά πράγματα, εδώ μιλάμε για κάτι πιο γενικό 

και κάτι πιο εύχρηστο που π.χ. μέσα σε λίγες γραμμές κώδικα μπορεί ο 

προγραμματιστής  να κτίσει τις βασικές λειτουργίες μιας μηχανής blog. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των εργαλείων (aka PHP frameworks) είναι ότι 

στηρίζονται πάνω στο πρότυπο MVC (Model View Controller). Με λίγα λόγια το 

πρότυπο αυτό βοηθά στην διατήρηση ενός οργανωμένου κώδικά έτσι ώστε να είναι 

πιο κατανοητός και πιο εύκολα συντηρούμενος. Το Model είναι το τμήμα που 

διαχειρίζεται λειτουργίες πάνω σε δεδομένα της βάσης (πχ CRUD functions), το 

View έχει να κάνει με το τι φαίνεται στο χρήστη, δηλαδή οι σελίδες της εφαρμογής 

και το Controller που βρίσκεται ενδιάμεσα. Δηλαδή διαχειρίζεται τις ενέργειες του 

χρήστη, τις αναγνωρίζει και τις μεταφέρει στο κατάλληλο σημείο του κώδικα όπου θα 

επιτελεστεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Επίσης, δέχεται τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τα Models και τα μεταφέρει στο κατάλληλο View. 

 

Ένα πολύ καλό  PHP frameworks είναι το Codeigniter, ένα open-source framework 

που τώρα τελευταία έχει πάρει πολλές καλές κριτικές. Το Codeigniter είναι δηλαδή 

ένα framework ανοιχτού λογισμικού για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων με 

PHP. To Codeigniter framework χρησιμοποιεί το πρότυπο ανάπτυξης MVC (model-

view-controller) και είναι ένα από τα πιο γρήγορα frameworks. Είναι εντελώς δωρεάν 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trygve_Reenskaug
http://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://en.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC
http://en.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
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με μεγάλη βάση χρηστών και ιστοσελίδων και μεγάλη βάση υποστήριξης μέσο 

φόρουμ και πολύ καλά διατυπωμένο εγχειρίδιο χρήσης. 

 

2.1.7 Κατανοώντας την αρχιτεκτονική MVC  
Όπως είπαμε παραπάνω, τo CodeIgniter ακολουθεί το μοντέλο σχεδιασμού MVC. 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο σχεδιασμού MVC το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία 

βασικά μέρη: 

1. Το μοντέλο (Model) αναπαριστά τα δεδομένα της εφαρμογής 

2. Η προβολή (View) παράγει μια παρουσίαση των δεδομένων του μοντέλου 

3. Ο ελεγκτής (Controller) διαχειρίζεται και κατευθύνει τις αιτήσεις που κάνει ο 

χρήστης 

 
Εικόνα 2.4 Μια βασική αίτηση στο MVC - Δείχνει ένα παράδειγμα μιας 
βασικής αίτησης MVC 
 

Για το παράδειγμα αυτό, ας υποθέσουμε πως ένα τερματικό που το χειρίζεται ο 

«Γιάννης» έκανε κλικ στο δεσμό «Αγόρασε ένα κατά παραγγελία κέικ τώρα!» στην 

κεντρική σελίδα της εφαρμογής σας. Οι αριθμοί στην παρένθεση αντιστοιχούν στους 

αριθμούς της Εικόνας 2.4. 

• Ο Γιάννης κάνει κλικ στον δεσμό http://www.example.com/cakes/buy και ο 

φυλλομετρητής (browser) του στέλνει μια αίτηση στον εξυπηρετή (server) σας (1). 

• Ο διαβιβαστής (dispatcher) ελέγχει το URL (/cakes/buy) και αποστέλλει την αίτηση 

στον κατάλληλο ελεγκτή (controller) (2).  

• Ο ελεγκτής εκτελεί την λογική της εφαρμογής. Για παράδειγμα μπορεί να ελέγχει αν 

ο Γιάννης έχει κάνει εγγραφή (login) στο σύστημα (3-4). 

• Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί επίσης τα μοντέλα (models) για να αποκτήσει πρόσβαση 

στα δεδομένα της εφαρμογής. Τα μοντέλα συνήθως αναπαριστούν πίνακες της βάσης 

δεδομένων αλλά μπορούν επίσης να αναπαριστούν καταχωρίσεις σε LDAP, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
http://en.wikipedia.org/wiki/Ldap
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τροφοδοσίες RSS, ή και αρχεία συστήματος. Στο παράδειγμα μας το μοντέλο 

χρησιμοποιείται για να ανακτήσει από τη βάση δεδομένων τις τελευταίες παραγγελίες 

του Γιάννη (3-4). 

• Εφόσον ο ελεγκτής έχει ολοκληρώσει την εργασία του με τα δεδομένα, τα στέλνει 

στην προβολή (View). Η προβολή παίρνει τα δεδομένα από τον ελεγκτή και τα 

προετοιμάζει για παρουσίαση στον χρήστη. Οι προβολές συνήθως είναι σε μορφή 

HTML αλλά η προβολή μπορεί να είναι και ένα PDF, ένα XML αρχείο, ή ένα 

αντικείμενο JSON ανάλογα με τις ανάγκες σας (5) 

• Μετά την δημιουργία της αναπαράστασης των δεδομένων από την προβολή, η 

αναπαράσταση αυτή αποστέλλεται στον Γιάννη (6) 

Σχεδόν κάθε αίτηση στην εφαρμογή θα ακολουθεί τα παραπάνω βήματα.  

 

Ας δούμε τους λόγους του γιατί να χρησιμοποιήσουμε MVC.  Γιατί είναι 

δοκιμασμένο και πραγματικό μοντέλο προγραμματισμού που κάνει μια εφαρμογή 

εύκολη στη συντήρηση, αρθρωτή και ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο πακέτο. Η 

κατασκευή των μερών της εφαρμογής σε διαφορετικά μοντέλα, προβολές και 

ελεγκτές κάνει την εφαρμογή μας να είναι σωστά δομημένη. Νέα χαρακτηριστικά 

μπορούν να προστεθούν πολύ εύκολα και νέες φυσιογνωμίες σε παλιά 

χαρακτηριστικά γίνονται πολύ γρήγορα. 

Η αρθρωτή και διαμοιρασμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στους προγραμματιστές και 

σχεδιαστές να δουλεύουν ταυτόχρονα, συμπεριλαμβάνοντας και την δυνατότητα 

ραγδαίας κατασκευής πρωτοτύπων. Η διαμοιρασμένη αυτή αρχιτεκτονική επίσης 

επιτρέπει στους προγραμματιστές να πραγματοποιούν αλλαγές σε ένα μέρος του 

κώδικα χωρίς να επηρεάζουν άλλα. 

 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rss
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2.2 Ανάλυση χρηστών 
2.2.1 Χαρακτηριστικά - Ικανότητες - Επιθυμίες χρηστών 
Όπως συμβαίνει με κάθε προϊόν λογισμικού, αρχικά καταγράφονται οι λειτουργικές 

απαιτήσεις. Είναι το σημείο όπου καθορίζουμε τους πιθανούς χρήστες και τους 

τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή. 

Περιγράφουμε λοιπόν τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή πράγμα που 

συνιστά το εννοιολογικό σχέδιο, με απλά λόγια το «τι» της εφαρμογής. Γενικά, η 

ανάλυση χρηστών αφορά τον προσδιορισμό των τυπικών χρηστών του συστήματος 

και στην συνέχεια την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους από την οποία θα 

προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό του συστήματος με τρόπο που 

να ικανοποιεί τις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών. Πιο συγκεκριμένα 

καταγράφονται τα ατομικά χαρακτηριστικά, οι ικανότητες, οι επιθυμίες και οι 

περιορισμοί για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών του συστήματος. 

Στο σύστημα υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες χρηστών: 

• Επισκέπτες 

• Φοιτητές 

• Διδάσκοντες 

• Προσωπικό γραμματείας 

Για την κατηγορία φοιτητών, εφόσον πρόκειται για φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας θεωρείται αυτονόητη η μεγάλη εξοικείωση με την χρήση υπολογιστών 

και η προηγούμενη εμπειρία από την χρήση παρόμοιων εφαρμογών διαδικτύου. 

Γενικά, οι φοιτητές όπως και κάθε άλλος χρήστης, επιθυμούν το περιβάλλον του 

συστήματος να είναι εύχρηστο, εύκολα κατανοητό, με απλούς τρόπους πλοήγησης 

παρόμοιους με αυτούς που έχουν συνηθίσει μέχρι σήμερα. Πιο ειδικά, οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν το σύστημα για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με το ποιες 

εργασίες διενεργούνται, από ποιους φοιτητές, υπό την επίβλεψη κάποιων καθηγητών. 

Επομένως, το σύστημα πρέπει να παρέχει στους φοιτητές δυνατότητα εκτέλεσης 

λειτουργιών αναζήτησης για την εμφάνιση των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν. 

Για την κατηγορία διδάσκοντες το περιβάλλον  είναι επίσης πολύ φιλικό. Μπορεί να 

διαχειρίζεται τις πτυχιακές που επιβλέπει, να βαθμολογεί εργασίες που επιβλέπει ή 

είναι συνεξεταστής, να ορίζει ημερομηνία παρουσίασης κλπ. Πολύ χρήσιμη 

δυνατότητα είναι και η εκτύπωση αναφοράς σχετικά με την βαθμολογία του φοιτητή 

από τον επιβλέποντα και τους συνεξεταστές. 
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Το προσωπικό  της γραμματείας επίσης θεωρείται αυτονόητο  το ότι έχει στοιχειώδεις 

γνώσεις χρήσης υπολογιστών και κάποια εμπειρία και εξοικείωση με παρόμοια 

συστήματα. Και εδώ επιθυμία των χρηστών είναι η ευχρηστία και η ευκολία 

αντίληψης και εκμάθησης του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, στους 

εξουσιοδοτημένους αυτούς  χρήστες  θα πρέπει να εξασφαλίζεται  η δυνατότητα 

αναζήτησης πτυχιακών εργασιών ανά έτος ή ανά διδάσκοντα ή ανά φοιτητή. Επίσης, 

κύρια αρμοδιότητα της γραμματείας είναι να μπορεί να βλέπει την βαθμολογία των 

φοιτητών καθώς επίσης και τις πτυχιακές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Φυσικά, όλες 

αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να είναι απλές στην εκτέλεση, εύκολες στην 

εκμάθηση, και κατανοητές διότι αποτελούν τακτικές εργασίες του προσωπικού και 

φυσικά θα πρέπει να γίνονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των 

δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

 

2.2.2 Ιδιώματα 
Συντηρησιμότητα - Επεκτασιμότητα 
Για τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησης ή/και επέκτασης, το λογισμικό είναι 

δομημένο και ο κώδικας συνοδεύεται από επαρκή σχόλια.  Η εφαρμογή επιπλέον 

περιέχει και κώδικα για σύνδεση ατόμων και από άλλα ιδρύματα μέσω shibboleth 

αλλά και μέσω LDAP. Με ελάχιστες αλλαγές στον κώδικα θα μπορέσουν αυτά τα 

ιδρύματα να συνδεθούν στην εφαρμογή. 

 
Ευχρηστία 
Το σύστημα είναι αρκετά απλό και κατανοητό στην χρήση του έτσι ώστε και ένας όχι 

πολύ έμπειρος χρήστης να μπορεί να πλοηγηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες χωρίς 

κανένα πρόβλημα. 

 
Αξιοπιστία 
Το σύστημα θα λειτουργεί πάντα ακόμα και σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων 

στοιχείων από τον χρήστη. 

 

Ασφάλεια 
Το σύστημα χρησιμοποιεί Secure HTTP (HTTPS) οπότε όλα τα δεδομένα που 

ανταλλάσσονται είναι κρυπτογραφημένα. Επίσης, το σύστημα απαγορεύει τη μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων όπως δημιουργία 

εργασιών, ανάθεση εργασιών, βαθμολογίας κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου 
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πρόσβασης του χρήστη με χρήση συνθηματικού, κωδικού πρόσβασης και με 

συνόδους ελέγχου.  
 
2.3 Ανάλυση λειτουργιών 
Θα προχωρήσουμε τώρα στην παρουσίαση των διαφόρων διεργασιών της εφαρμογής 

αναλόγως με τον χρήστη. 

Επισκέπτης 
Αναζήτηση για παλιότερες (ολοκληρωμένες) εργασίες με βάση: 

• Ημερομηνία από-εώς 

• Ίδρυμα 

• Θέμα 

• Επιβλέποντα 

• Φοιτητή 

Τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν ταξινομημένα (αύξουσα ή φθίνουσα 

σειρά) κατά: Ημερομηνία ή θέμα ή επιβλέποντα. Βέβαια  η ταξινόμηση μπορεί να 

γίνει και μετά την προβολή με βάση τα κριτήρια που θέλουμε. 

Φοιτητής 
• Αναζήτηση διαθέσιμης πτυχιακής με βάση τον επιβλέποντα καθηγητή ή 

λέξεις κλειδιά 

• Εμφάνιση πτυχιακών που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον 

• Διαχείριση ομάδων --> Δημιουργία μίας καινούριας ομάδας και προσθήκη 

μελών αν το θέλει. 

• Διαχείριση ομάδων -->  Να συμμετέχει στην ομάδα κάποιου άλλου 

Διδάσκων 
• Δημιουργία θέματος πτυχιακής εργασίας (τίτλος, περιγραφή, ορισμός αν είναι 

ομαδική ή ατομική, ορισμός μεγίστου αριθμού ατόμων αν είναι ομαδική, 

ανέβασμα αρχείου περιγραφής). 

• Εμφάνιση πτυχιακών που επιβλέπει 

• Διαχείριση αναθέσεων και πτυχιακών που επιβλέπει 

• Ορισμό συνεξεταστών 

• Ορισμό ημερομηνίας παρουσίασης 

• Εμφάνιση βαθμολογίας 

• Ολοκλήρωση βαθμολογίας 
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• Εμφάνιση απενεργοποιημένων θεμάτων 

• Αποθήκευση εντύπου βαθμολόγησης 

• Εκτύπωση εντύπου βαθμολόγησης 

Γραμματεία 
• Εμφάνιση βαθμολογίας σε πίνακα ή σε αρχείο excel.  

• Εμφάνιση αναθέσεων και πτυχιακών που είναι σε εξέλιξη (σε πίνακα ή σε 

excel). 

• Αναζήτηση διδάσκοντα  

• Αναζήτηση φοιτητή 

• Αλλαγή κειμένου στο έντυπο βαθμολόγησης 
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
3.1 Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων 
Για να καλύψει την λειτουργικότητά της η διαδικτυακή εφαρμογή των πτυχιακών 

εργασιών και να παρουσιάσει την κατάλληλη πληροφορία διαχειρίζεται δυναμικά 

δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων με την οποία η 

εφαρμογή επικοινωνεί. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων (DBMS) της MySql και αναπτύχτηκε η βάση. Ας δούμε 

αναλυτικά τους πίνακες της βάσης μας παρακάτω. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια 

αναλυτική περιγραφή των πινάκων της βάσης δεδομένων και των πεδίων που 

περιλαμβάνει ο καθένας τους. Στη συνέχεια παρατίθεται μια περιγραφή του 

σχεδιασμού και της λειτουργίας κάθε μιας από τις κύριες οθόνες  του συστήματος. 
 

3.2 Βάση Δεδομένων και Πίνακες 
 

Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούν οι χρήστες αποθηκεύονται σε κάποιους πίνακες, 

οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι με την σειρά τους στην βάση δεδομένων που 

χρησιμοποιούμε. Αυτοί οι πίνακες είναι οι εξής: 
 

(a) Πίνακας Assignments 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία σχετικά 
με τις αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών. Αυτά είναι: 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

assignment_id int(11)  Αυξανόμενος αριθμός 

project_id int(11)   

assignedTo int(11)   

assignmentDate datetime   

request_id int(11)   

files text greek_general_ci  

presentationDate datetime   

 Πίνακας 3.1 Assignments 
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• Το assignment_id (Primary Key) είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε ανάθεσης. 
Κάθε φορά που θα γίνεται μία ανάθεση, αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται 
αυτόματα.  

• Το project_id (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός του project που έγινε η 
ανάθεση. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα projects. 

• Το assignedΤο (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός της ομάδας που 
ανατέθηκε η πτυχιακή εργασία. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον 
πίνακα groups. 

• Το assignmentDate είναι η ημερομηνία της ανάθεσης. 
• Το request_id (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός του αιτήματος που 

έγινε από τον φοιτητή για ανάθεση. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί 
στον πίνακα assignment_requests. 

• Το files είναι τα αρχεία που ανεβάζουν οι φοιτητές. 
• To presentationDate είναι η ημερομηνία παρουσίασης. 

 
 

 

(b)  Πίνακας Assignments_requests 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία από τα 
αιτήματα για ανάθεση. Αυτά είναι: 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

id int(11) 
 Αυξανόμενος 

αριθμός 
project_id int(11)   

assignedTo int(11)   

requestTime datetime   

declined tinyint(1)   

declined_reason int(11)   

 Πίνακας 3.2 Assignments_requests 
 

• Το id (Primary Key)  είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε αιτήματος. Κάθε φορά 
που θα γίνεται ένα νέο αίτημα από φοιτητή, ο αριθμός θα αυξάνεται 
αυτόματα.  

• Το project_id (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός του project που έγινε η 
αίτηση. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα projects. 
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• Το assignedΤο (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός της ομάδας που 
αιτήθηκε την πτυχιακή εργασία. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον 
πίνακα groups. 

• Το requestTime είναι η ώρα που έγινε το αίτημα για ανάθεση. 
• Με το πεδίο declined ελέγχουμε την πιθανή απόρριψη της αίτησης για 

ανάθεση. 
• Το πεδίο declined_reason μπορεί να κρατάει τον λόγο που απορρίφθηκε η 

αίτηση. 
 

 
 

(c) Πίνακας evaluation 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται τα στοιχεία από τις  
βαθμολογίες των πτυχιακών εργασιών. Αυτά είναι: 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

assignment_id int(11)   

evaluation enum('5','6','7','8','9','10') greek_general_ci  

officially_finished datetime   

 Πίνακας 3.3 Evaluation 
 

• Το assignment_id (Primary - Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός της 
ανάθεσης. 

• Το evaluation είναι ο βαθμός αξιολόγησης και μπορεί να πάρει τιμές 
5,6,7,8,9,10. 

• Το officially_finished είναι το πεδίο που περιλαμβάνει την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της βαθμολογίας (αυτό γίνεται από τον επιβλέποντα). 

• Σ αυτόν τον πίνακα, το Primary key (assignment_id) είναι και Foreign key 
που σημαίνει ότι ίσως σε μια δεύτερη ματιά (refactoring) στην διάρθρωση της 
βάσης δεδομένων θα μπορούσε να συγχωνευτεί με τον πίνακα assignments. 
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(d) Πίνακας exetastes 

 
Περιγραφή: Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει να κάνει με  τους εξεταστές των 
πτυχιακών εργασιών. 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

exetastes_id int(11) 
 Αυξανόμενος 

αριθμός 
name varchar(255) greek_general_ci  

assignment_id int(11)   

evaluation enum('5','6','7','8','9','10') greek_general_ci  

person_id int(11)   

when datetime   

 Πίνακας 3.4 Exetastes 
• Το exetastes_id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός του εξεταστή. Ο 

αριθμός θα αυξάνεται αυτόματα.  
• Το name είναι το ονοματεπώνυμο του εξεταστή. 
• Το assignment_id (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός της ανάθεσης που 

θα βαθμολογηθεί. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα 
assignments. 

• Το evaluation είναι ο βαθμός αξιολόγησης και μπορεί να πάρει τιμές 
5,6,7,8,9,10. 

• Το person_id (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός του διδάσκοντα που θα 
βαθμολογήσει. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα persons. 
Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται κατά την βαθμολόγηση. 

• Το when είναι η ημερομηνία βαθμολόγησης. 
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(e) Πίνακας groups 
Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται οι ομάδες των φοιτητών. 
Τα στοιχεία του πίνακα είναι:  
Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

id int(11)  Αυξανόμενος αριθμός 

owner int(11)   

alias varchar(60) greek_general_ci  

 Πίνακας 3.5 Groups 
 

• Το id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός της ομάδας. Ο αριθμός θα 
αυξάνεται αυτόματα.  

• Το owner (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός του person που δημιούργησε 
την ομάδα. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα persons.  

• To alias είναι το όνομα της ομάδας. 
 

 
 

(f) Πίνακας Groups_expectations 
 
 Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός έχει να κάνει με τις ομάδες και τα μέλη που 

 θέλουμε να συμμετέχουν σ αυτές. Τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

exp_id int(11) 
 Αυξανόμενος 

αριθμός 
group_id int(11)   

expectation_name varchar(100) greek_general_ci  

expectation_mail varchar(100) greek_general_ci  

expectation_personalCode varchar(50) greek_general_ci  

 Πίνακας 3.6 Group_expectations 
 

• To exp_id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός της προσδοκίας. 
Αυτός ο αριθμός αυξάνεται αυτόματα. 

• To group_id (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός της ομάδας που 
θέλει να προσκαλέσει άτομα. Οπότε αυτό το πεδίο είναι και ξένο 
κλειδί στον πίνακα groups. 
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• Το expectation_name είναι το πεδίο που κρατάει το προσδοκώμενο 
όνομα του μέλους που έδωσε ο χρήστης. 

• Το expectation_mail είναι το πεδίο που κρατάει το προσδοκώμενο 
email του μέλους που έδωσε ο χρήστης. 

• Το expectation_personalCode είναι το πεδίο που κρατάει το 
προσδοκώμενο αριθμό μητρώου του μέλους που έδωσε ο χρήστης. 
 

 
 

(g) Πίνακας Group_members 
 

Περιγραφή: Αυτός ο πίνακας κρατάει τα μέση που ανήκουν στις ομάδες. 
Αποτελείται από τα εξής πεδία:  
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

group_id int(11)   

person_id int(11)   

 Πίνακας 3.7 Group_members 
 

• Το group_id (Foreign key) είναι το πεδίο που αντιστοιχεί στην 
ομάδα. Οπότε είναι ξένο κλειδί που δείχνει στον πίνακα groups. 

• Το person_id (Foreign Key) είναι ο κωδικός αριθμός του ατόμου 
που είναι μέλος στον παραπάνω ομάδα. Οπότε είναι ξένο κλειδί στον 
πίνακα persons. 

 

 

 

(h) Πίνακας Idrimata 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται τα ιδρύματα. 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

id int(11) 
 Αυξανόμενος 

αριθμός 
name varchar(150) greek_general_ci  

link varchar(200) greek_general_ci  

 Πίνακας 3.8 Idrimata 
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• Το id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός του ιδρύματος. Ο 
αριθμός αυτός αυξάνεται αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείται 
ένα ίδρυμα. 

• Το name είναι η ονομασία του ιδρύματος. 
• Το link είναι η ιστοσελίδα του ιδρύματος 

 

 

 

(i) Πίνακας local_users 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται οι μυστικοί κωδικοί των 
ατόμων. Οι κωδικοί αυτοί είναι κρυπτογραφημένοι και δεν τους βλέπει ούτε 
ο διαχειριστής του συστήματος. 
Δομή:  

Όνομα 
Πεδίου 

Τύπος Collation Πρόσθετα 

person_id int(11)   

username varchar(100) greek_general_ci  

password varchar(40) greek_general_ci  

 Πίνακας 3.9 Local_users 
 

• Το person_id (Primary - Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός του 
χρήστη. Το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα persons. Ο 
πίνακας αυτός θα μπορούσε να συγχωνευτεί με τον πίνακα persons. 

• Το username είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται στην 
είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή. 

• Το password είναι ο μυστικός κωδικός του χρήστη. 
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(j) Πίνακας Persons 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των 
χρηστών. 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

id int(11) 
 Αυξανόμενος 

αριθμός 
eduPersonPrincipalName varchar(200) greek_general_ci  

sxoli_id int(11)   

schacPersonalUniqueCode varchar(200) greek_general_ci  

givenName varchar(100) greek_general_ci  

sn varchar(150) greek_general_ci  

displayName varchar(200) greek_general_ci  

mail varchar(100) greek_general_ci  

phone varchar(16) greek_general_ci  

mobilePhone varchar(16) greek_general_ci  

eduPersonAffiliation 

enum('faculty','student','staff', 

'alum','member','affiliate','employee') 

greek_general_ci  

creation_date date   

 Πίνακας 3.10 Persons 
 

• Το id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός του ατόμου. Ο αριθμός 
αυτός αυξάνεται αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείται ένα 
χρήστης (μπορεί να είναι διδάσκων, φοιτητής ή γραμματεία). 

• Το eduPersonPrincipalName είναι το μοναδικό αναγνωριστικό 
ατόμου σε όλη την "Ομοσπονδία". Είναι απαραίτητο για την 
λειτουργία του shibboleth. 

• Το sxoli_id (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός της σχολής που 
ανήκει. Οπότε είναι ξένο κλειδί στον πίνακα sxoles. 

• Το schacPersonalUniqueCode είναι το αναγνωριστικό το οποίο 
περιέχει με συγκεκριμένη μορφή τον ΑΜ. Είναι απαραίτητο για την 
λειτουργία του shibboleth. 

• Το givenName είναι το όνομα του χρήστη. 
• Το sn είναι το επώνυμο του χρήστη. 
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• Το displayName είναι το εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη. 
• Το mail είναι το email του χρήστη. 
• Το phone είναι το τηλέφωνο του χρήστη. 
• Το mobilePhone είναι το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. 
• Το eduPersonAffiliation είναι η ιδιότητα του χρήστη. Εμείς στην 

εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε τις τιμές "faculty", "student", "staff". 
Είναι απαραίτητο για την λειτουργία του shibboleth. 

• To creation_date είναι η ημερομηνία δημιουργίας του χρήστη. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(k) Πίνακας Projects 
 

Περιγραφή: Σε αυτόν τον πίνακα, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των 
πτυχιακών εργασιών. 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

id int(11) 
 Αυξανόμενος 

αριθμός 
supervisor int(11)   

title varchar(200) greek_general_ci  

description text greek_general_ci  

accepts_groups tinyint(1)   

maximum_group_members int(11)   

files text greek_general_ci  

creation_date date   

suspended tinyint(4)   

 Πίνακας 3.11 Projects 
 

• Το id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός της πτυχιακής 
εργασίας. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται αυτόματα κάθε φορά που 
δημιουργείται μία πτυχιακή εργασία. 
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• Το supervisor είναι ο κωδικός αριθμός του επιβλέποντα καθηγητή. 
Είναι ξένο κλειδί στον πίνακα persons. 

• Το title είναι ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας. 
• Το description είναι η περιγραφή της. 
• Το accept_groups είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να πάρει δύο 

τιμές, αν μπορεί ή όχι η εργασία να είναι ομαδική. 
• Το maximum_group_members είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων 

που μπορούν να αναλάβουν την εργασία. 
• Το files είναι το αρχείο που συνοδεύει την εργασία. 
• Το creation_date είναι η ημερομηνία δημιουργίας της πτυχιακής 

εργασίας. 
• Το suspended είναι ένα πεδίο που παίρνει τιμή ανάλογα με το αν 

ένα θέμα πτυχιακής εργασίας είναι ενεργό ή απενεργοποιημένο. 
 
 

 

(l) Πίνακας Sessions 
 
 Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός έχει να κάνει με sessions της εφαρμογής. 

 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

session_cookie varchar(40) greek_general_ci  

person_id int(11)   

time int(11)   

 Πίνακας 3.12 Sessions 
 
 

• Το session_cookie (Primary key) είναι το μοναδικό αναγνωριστικό 
για το session. 

• Το person_id (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός του χρήστη που 
είναι συνδεμένος. Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα 
persons. 

• Το time είναι η ώρα του session. 
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(m)  Πίνακας Sxoles 
 
 Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός έχει να κάνει με τις σχολές. 

 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

id int(11)  Αυξανόμενος αριθμός 

idrima_id varchar(150)   

name varchar(200) greek_general_ci  

 Πίνακας 3.13 Sxoles 
 

• Το id (Primary key) είναι ο κωδικός αριθμός της σχολής. Αυξάνεται 
αυτόματα κατά την δημιουργία μίας σχολής. 

• Το idrima_id (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός του ιδρύματος 
που ανήκει η σχολή. Οπότε είναι και ξένο κλειδί στον πίνακα 
idrimata. 

• Το name είναι το όνομα της σχολής. 
 

 

 

(n)  Πίνακας Tokens 

 

 Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός έχει να κάνει με τα token επιβεβαίωσης που 

 στέλνονται με  email. 
 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

person_id int(11)   

token varchar(40) greek_general_ci  

time_issued int(11)   

 Πίνακας 3.14 Tokens 
 

• To token (Primary key) είναι το μοναδικό αναγνωριστικό. 
• To person_id (Foreign key) είναι ο κωδικός αριθμός του ατόμου. 

Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα persons. 
• Το time_issued είναι ο χρόνος του token. 
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(o) Πίνακας Formal_document_data 
 

 Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός έχει να κάνει τις πληροφορίες που θα υπάρχουν 

 στο έντυπο βαθμολόγησης. 
 

 

 

Δομή:  

Όνομα Πεδίου Τύπος Collation Πρόσθετα 

sxoli_id int(11)   

titlos text greek_general_ci  

dilwsi text greek_general_ci  

logo text greek_general_ci  

 Πίνακας 3.15 Formal_document_data 
 

• Το sxoli_id (Foreign key)  είναι ο κωδικός αριθμός της σχολής. 
Οπότε το πεδίο αυτό είναι ξένο κλειδί στον πίνακα sxoles. 

• Το titlos είναι ο τίτλος που θα έχει το έγγραφο. 
• Το dilwsi είναι το κείμενο του εγγράφου. 
• Το logo είναι το logo του εγγράφου. 
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Διάγραμμα 3.1 Βάση Δεδομένων Εφαρμογής 
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3.2 Η Μορφή της εφαρμογής 
Για να καλυφθεί η λειτουργικότητα της εφαρμογής, όπως αυτή περιγράφηκε 

παραπάνω σχεδιάστηκαν κατάλληλες σελίδες και τμήματα σελίδων, μεταξύ των 

οποίων πλοηγείται ο χρήστης αλληλεπιδρώντας με την εφαρμογή ώστε να επιτύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Η γενική ιδέα για τη διεπιφάνεια της εφαρμογής μας 

συνίσταται στη χρήση συστατικών που τοποθετούνται στις σελίδες της και της 

προσδίδουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Συστατικά όπως φόρμες, κουμπιά, 

μενού επιλογής και πίνακες, γνώριμα στους χρήστες του διαδικτύου, τα οποία 

δομούνται ακολουθώντας ένα νοητό περίγραμμα (template) ώστε να συνθέσουν μια 

διεπαφή φιλική στο χρήστη. Οι φόρμες χρησιμοποιούνται όπου προβλέπεται – 

αναμένεται είσοδος από το χρήστη, τα κουμπιά για την αλληλεπίδραση του με την 

εφαρμογή μιας και επιτρέπουν την πυροδότηση γεγονότων, οι πίνακες για 

παρουσίαση δεδομένων, ενώ τα μενού επιλογής σε σημεία όπου η είσοδος που 

αναμένεται από το χρήστη είναι τυποποιημένη, οπότε του δίνεται η δυνατότητα να 

επιλέξει παρά να πληκτρολογήσει.  

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης κάποιας εντολής ή απαγόρευσης κάποιας 

εντολής, ο χρήστης ενημερώνεται μέσω μηνύματος που παρουσιάζεται σε παράθυρο 

απόκρισης. 

Στην αρχική σελίδα, λοιπόν, παρουσιάζεται φόρμα εισόδου στην υπηρεσία, όπου οι 

χρήστες πρέπει να επιλέξουν την ιδιότητα τους (επισκέπτες, φοιτητές, διδάσκοντες ή 

γραμματεία). Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουν θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

ως επισκέπτες, είτε θα τους ζητήσει να εισάγουν το όνομα χρήστη και τον μυστικό 

κωδικό πρόσβασης και εφόσον οι κωδικοί αυτοί επαληθευτούν (τοπικά ή μη), 

αναγνωρίζεται ο χρήστης και μεταφερόμαστε στη σελίδα του χρήστη, το λεγόμενο 

dashboard. Η πιστοποίηση των διδασκόντων και της γραμματείας γίνεται τοπικά, ενώ 

η πιστοποίηση των φοιτητών γίνεται στην IDP. Έτσι οι φοιτητές που ήδη έχουν 

λογαριασμό στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν άλλο 

λογαριασμό αλλά μπορούν να συνδεθούν με τα στοιχεία του ήδη υπάρχοντος 

λογαριασμού τους. Αντίθετα τα άτομα που είναι διδάσκοντες ή ανήκουν στο 

προσωπικά γραμματείας, κατά την πρώτη τους είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να 

πιστοποιηθούν ότι είναι αυτοί και να επιλέξουν μυστικό κωδικό. Άτομα που δεν 

ανήκουν στα καταχωρημένα e-mail των διδασκόντων ή της γραμματείας, δεν 

μπορούν να έχουν πρόσβαση.  
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3.3 Η παρουσίαση της εφαρμογής 
Στο σημείο αυτό, περνάμε στην παρουσίαση και τη διαμόρφωση της web εφαρμογής, 

συμπληρώνοντας έτσι το πάζλ της ανάπτυξης του ptyxiakes.uom.gr, και γεμίζοντας 

τα όποια κενά μπορεί να υπάρχουν στην κατανόηση της ανάπτυξης των κλάσεων. Η 

παρουσίαση υλοποιείται με αρχεία που βρίσκονται στον κατάλογο 

system/application/views  που αποτελούν τις σελίδες της εφαρμογής, ενώ η 

διαμόρφωση αφορά κυρίως τα αρχεία που βρίσκονται στον κατάλογο 

system/application/controllers. 

Οι σελίδες χτίζονται τοποθετώντας σε δενδροειδή μορφή κάτω από μία θέα 

(system/application/views). Γίνεται και χρήση των ήδη έτοιμων αλλά και νέων 

βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες αυτές περιέχονται στον κατάλογο 

/system/application/libraries. Η ενσωμάτωση και χρήση τους επιτυγχάνεται με την 

δήλωση που φαίνεται παρακάτω και τοποθετείται στην αρχή της σελίδας: 

require('path/to/basicrtflib.php'); 

 

3.4 Παρουσίαση Λογικής Κώδικα 
Όπως σε κάθε MVC Framework έτσι και στο codeigniter όλες οι client request 

χειρίζονται από ένα αρχείο (index.php) το οποίο τις κατευθύνει στον κατάλληλο 

controller. Στην εφαρμογή μας οι controllers βρίσκονται στον κατάλογο 

system/application/controllers. Το codeigniter φορτώνει τον controller έτσι ώστε το 

1ο κομμάτι του url να συμφωνεί με τον όνομα του αρχείου του controller χωρίς την 

κατάληξη. πχ ptyxiakes.uom.gr/student φορτώνεται ο controller που βρίσκεται στο 

αρχείο student.php . To 2o κομμάτι του url είναι η function που εκτελείται μέσα στο 

αντίστοιχο αρχείο του controller. 

Κατάλογος css 
Στον κατάλογο css υπάρχουν τα αρχεία κώδικα css περιλαμβάνουν ένα σύνολο 

κανόνων για την μορφοποίηση της ιστοσελίδας  Όλοι οι κατάλογοι μέσα στο system 

(εκτός του application) είναι τα αρχεία τα οποία αποτελούνε το framework. Σ' αυτά 

δεν έχουμε κάνει καμία αλλαγή. Όλα τα αρχεία της εφαρμογής μας βρίσκονται στον 

κατάλογο application. 
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Εικόνα 3.1 Κατάλογος System 
 

 
Εικόνα 3.2 Κατάλογος Application 
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Κατάλογος config 
Στον κατάλογο config βρίσκονται όλα τα αρχεία που έχουν να κάνουν με το 

configuration  διαφόρων κομματιών της εφαρμογής. Αλλαγές έχουν γίνει στα 

database.php (δήλωση της βάσης δεδομένων) , mimes.php (κάποια ρύθμιση για 

κάποιο πρόβλημα που είχε ο chrome στο ανέβασμα ορισμένων τύπων αρχείων), 

config.php (γενικές ρυθμίσεις του codeigniter). 

 
Εικόνα 3.3 Database.php  
 

Κάθε αρχείο controller το οποίο χρειάζεται να φορτώνει κάποια άλλα αρχεία τα οποία 

είναι είτε βιβλιοθήκες  είτε μοντέλα, φορτώνει πρώτα την μικρή βιβλιοθήκη files την 

οποία χρησιμοποιεί για να φορτώνει όλα τα υπόλοιπα. Μ αυτό τον τρόπο 

σιγουρεύουμε ότι κάτι θα φορτωθεί μία φορά ΜΟΝΟ , αποφεύγοντας το           

include _once το οποίο είναι γνωστό για προβλήματα ταχύτητας. 
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Κατάλογος controllers.  

 
Εικόνα 3.4 Κατάλογος controllers 
 

Όλα τα αρχεία σ αυτό τον κατάλογο δημιουργήθηκαν από εμάς. Δημιουργούμε ένα 

basic_app_controller.php από τον οποίο κληρονομούν όλοι οι υπόλοιποι controllers. 

Αυτό γίνεται για να μπορούμε να μοιραζόμαστε συναρτήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται παντού καθώς και μεταβλητές οι οποίες θα μας είναι απαραίτητες 

σε κάθε controller όπως για παράδειγμα η μεταβλητή data η οποία είναι μία array που 

κρατάει όλες τις πληροφορίες (μεταβλητές) που θα περάσουν στα views. O 

συγκεκριμένος controller φορτώνει τα παρακάνω μοντέλα : 

 Files::_Use('/application/models/Person.php'); 

Files::_Use('/application/models/Idrima.php'); 

Files::_Use('/application/models/Sxoli.php'); 

Αυτά χρησιμοποιούνται στη function  person_suggest. 

 

Το application.php κληρονομεί από τον Basic_app_controller και φορτώνει ένα view 

το οποίο δείχνει την αρχική σελίδα της εφαρμογής 

(views/application/app_index.php).  Χρησιμοποιεί (φορτώνει) όλα τα μοντέλα όλων 

των χρηστών για να δει αν κάποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος 

Files::_Use('/application/models/StudentUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/ProffessorUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/GrammateiaUser.php'); 
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Το browse.php είναι ο controller που διαχειρίζεται το κομμάτι της εφαρμογής για τον 

επισκέπτη. Προσφέρει μία αναζήτηση στις ολοκληρωμένες πτυχιακές  εργασίες. 

Φορτώνει τα μοντέλα : 

Files::_Use('/application/models/Project.php'); 

Files::_Use('/application/models/Assignment.php'); 

Files::_Use('/application/models/Evaluation.php'); 

Files::_Use('/application/models/Idrima.php'); 

Files::_Use('/application/models/Sxoli.php'); 

Files::_Use('/application/models/Person.php'); 

Files::_Use('/application/models/ProffessorUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/StudentUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/GrammateiaUser.php'); 

 

Ο controller grammateia.php είναι ο controller ο οποίος διαχειρίζεται όλο το 

κομμάτι της εφαρμογής που έχει να κάνει με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της  

γραμματείας. Φορτώνει  τα παρακάτω μοντέλα: 

 Files::_Use('/application/models/GrammateiaUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/Project.php'); 

Files::_Use('/application/models/Person.php'); 

Files::_Use('/application/models/Group.php'); 

Files::_Use('/application/models/GroupMember.php'); 

Files::_Use('/application/models/Assignment.php'); 

Files::_Use('/application/models/Evaluation.php'); 

Files::_Use('/application/models/Exetastes.php'); 

Προαπαιτεί να είσαι συνδεδεμένος ως χρήστης γραμματείας  : 
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Εικόνα 3.5   Grammateia.php 
Ο controller proffesor.php είναι ο controller ο οποίος διαχειρίζεται όλο το κομμάτι 

της εφαρμογής που έχει να κάνει με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του 

διδάσκοντα. Καλεί τα παρακάτω μοντέλα : 

Files::_Use('/application/models/User.php'); 

Files::_Use('/application/models/ProffessorUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/Group.php'); 

Files::_Use('/application/models/Project.php'); 

Files::_Use('/application/models/Assignment.php'); 

Files::_Use('/application/models/Evaluation.php'); 

Files::_Use('/application/models/Exetastes.php'); 

Προαπαιτεί να είσαι συνδεδεμένος ως χρήστης καθηγητή. 

 

Ο controller student.php  είναι ο controller ο οποίος διαχειρίζεται όλο το κομμάτι 

της εφαρμογής που έχει να κάνει με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του φοιτητή. 

Καλεί τα παρακάτω μοντέλα : 

Files::_Use('/application/models/StudentUser.php'); 

Files::_Use('/application/models/Project.php'); 

Files::_Use('/application/models/Assignment.php'); 

Files::_Use('/application/models/Evaluation.php'); 

Files::_Use('/application/models/Group.php'); 

Files::_Use('/application/models/Person.php'); 

Files::_Use('/application/models/GroupMember.php'); 
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Files::_Use('/application/models/GroupExpectations.php'); 

Προαπαιτεί να είσαι συνδεδεμένος ως χρήστης φοιτητής. 

 

Controller login.php. Εδώ δεν καλούνται μοντέλα. Είναι ένας controller o οποίος έχει 

υλοποιηθεί  έτσι ώστε να τον κληρονομούν όλοι οι controller που έχουν να κάνουν με 

τρόπους πιστοποίησης χρήστη. Κρατάει το return_url δηλαδή γνωρίζει πού πρέπει να 

επιστρέψει αν έχει κάνει ο χρήστης σωστό login. Επίσης δηλώνονται κάποιες 

συναρτήσεις οι οποίες είναι χρήσιμες για την δημιουργία νέων session και για τον 

τερματισμό του session (logout). 

 

Στον controller localauth.php υλοποιείται ένα σύστημα τοπικού login και τοπικής 

εγγραφής για χρήστες των οποίων τα δεδομένα (email)  βρίσκονται ήδη στην βάση 

(στην εφαρμογή μας αυτό γίνεται για τους χρήστες διδάσκων καθηγητών και 

γραμματείας). 

Ο controller Shibboleth.php δεν κάνει κάτι άλλο από το να επιστρέφει στο ret_url 

γιατί την πιστοποίηση (authentication) των χρηστών την διαχειρίζεται το shibboleth.  
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Κατάλογος models 

 
Εικόνα 3 .6 Κατάλογος models 
 

Για τον κατάλογο models, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ γίνεται η απευθείας 

σύνδεση με την βάση.  Οτιδήποτε έχει να κάνει με εισαγωγή, αλλαγή, διαγραφή από 

την βάση, έχει να κάνει με τα models. Εδώ δηλαδή βρίσκονται όλες οι function και τα 

sql ερωτήματα προς την βάση. Πολύ βασικές τέτοιες function είναι η load η οποία 

φορτώνει δεδομένα από την βάση, η save η οποία αποθηκεύει δεδομένα στην βάση, η 

get η οποία παίρνει τα protected στοιχεία των μοντέλων (πχ id), η setTittle η οποία 

ορίζει τίτλο σε μια εργασία, setSuperVisor η οποία ορίζει τον δημιουργό της 

εργασίας, κλπ. Οι function αυτές βρίσκονται μέσα στα αρχεία των μοντέλων, 

ανάλογα με το πού κυρίως ανήκουν. Όλα τα αρχεία σ αυτό τον κατάλογο 

δημιουργήθηκαν από εμάς. 
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Κατάλογος views 
Τέλος θα αναλύσουμε τον κατάλογο views. Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά οπότε 

ενδεικτικά θα αναλύσουμε κάποια αρχεία. Το views έχει να κάνει με το τι φαίνεται 

στο χρήστη, δηλαδή οι σελίδες της εφαρμογής. Ο κατάλογος των views της 

εφαρμογής μας είναι ο system/application/views/application/. Όλα τα αρχεία σ αυτό 

τον κατάλογο και τα αρχεία κάθε κατάλογου-παιδί του καταλόγου αυτού, 

δημιουργήθηκαν από εμάς. 

 
Εικόνα 3.7 Κατάλογος views/application 
 

Στον βασικό κατάλογο λοιπόν έχουμε τα παρακάτω αρχεία : 

app_index.php : Είναι η κεντρική σελίδα της εφαρμογής μας. Εδώ γίνονται include 

τα αρχεία global_header.php και global_footer τα οποία είναι η κεφαλίδα και το 

υποσέλιδο της σελίδας μας. Επίσης γίνετε Include και το global_user_info το οποίο 

εμφανίζει το display name του χρήστη που έχει συνδεθεί στην εφαρμογή καθώς 

επίσης και το μενού για αρχική, dashboard και logout. Τα τρία αυτά αρχεία 

φορτώνονται σχεδόν σε κάθε σελίδα, οπότε δεν θα τα ξανά αναφέρουμε.  

 

proffessor_editproject  : Είναι η σελίδα της " Δημιουργία νέας πτυχιακής εργασίας" 

καθώς και της επεξεργασίας αυτής. Στην ίδια σελίδα περιλαμβάνονται και η 

εμφάνιση των μηνυμάτων που μπορεί να εμφανιστούν μέσα σ αυτή όπως για 

παράδειγμα " Δεν έχετε τα δικαιώματα να επεξεργαστείτε το θέμα αυτό" κλπ. 
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unauthorized_access : Την σελίδα αυτή την εμφανίζει σε μη - εξουσιοδοτημένη 

είσοδο. Για παράδειγμα αν έχουμε συνδεθεί ως  διδάσκων και επιχειρούμε να 

συνδεθούμε  και ώς φοιτητής. 

 

Κατάλογος browse 
 

 
Εικόνα 3.8 Κατάλογος views/application/browse 
 

Τώρα μπορούμε να περάσουμε στον κατάλογο browse. 

assignment.php : Εμφανίζει τα αποτελέσματα του συνδέσμου  "Αναζητήστε 

πτυχιακές εργασίες" του επισκέπτη (μετά το click της αναζήτησης του αρχείου 

browse.php). Περιλαμβάνει και την ταξινόμηση κάνοντας click πάνω στις ετικέτες 

των πεδίων.   

browse.php : Είναι η σελίδα "Αναζητήστε πτυχιακές εργασίες" του επισκέπτη.  

person_suggest.php : Εμφανίζει λίστα ατόμων 

project.php : Εμφανίζει τα αποτελέσματα για τις εργασίες στην αναζήτηση των 

επισκεπτών. 

project_suggest : Εμφανίζει λίστα εργασιών. 

projectDetails : Εμφανίζει λεπτομέρειες για την εργασία 
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Κατάλογος grammateia. 

 
Εικόνα 3.9 Κατάλογος views/application/grammateia 
 

dashboard.php : Εμφανίζει το Dashboard της γραμματείας. 

assignments.php : Εμφανίζει τη σελίδα "Πτυχιακές σε εξέλιξη". 

csvassignments.php : Δημιουργία αρχείου csv για άνοιγμα με excel. Περιέχει τις 

πτυχιακές που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

csvgrades.php : Δημιουργία αρχείου csv για άνοιγμα με excel. Θα περιέχει 

βαθμολογία των πτυχιακών που έχουν ολοκληρωθεί. 

grades.php : Εμφανίζει τη σελίδα "Βαθμολογίες". 

jsonassignments.php : Εμφανίζει τον πίνακα των πτυχιακών σε εξέλιξη χωρίς να 

αλλάξει η σελίδα. 

jsongrades.php : Εμφανίζει τον πίνακα με την βαθμολογία χωρίς να αλλάξει η 

σελίδα. 

search.php : Εμφανίζει την σελίδα "Αναζήτηση(Διδάσκοντα , Φοιτητή)". 

search_results.php : Εμφανίζει τα αποτελεσματα του search.php. 

settings.php : Εμφανίζει τη σελίδα "Ρυθμίσεις τμήματος". 
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Κατάλογος login 

 
Εικόνα 3.10 Κατάλογος views/application/login 
 

Ο κατάλογος login περιλαμβάνει αρχεία τα οποία είναι υπέυθυνα για την παρουσίαση 

της επιλογής του login, καθώς επίσης και του ορισμού ή της αλλαγής μυστικού 

κωδικού πρόσβασης. 

 

Κατάλογος mail 

 
Εικόνα 3.11 Κατάλογος views/application/mail 
 

Ο κατάλογος mail περιλαμβάνει τις σελίδες που ο χρήστης (διδάσκοντας ή 

γραμματεία) πρέπει να επιλέξει να αλλάξει μυστικό κωδικό πρόσβασης ή να 

ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. 
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Κατάλογος proffessor 

 
Εικόνα 3.12 Κατάλογος views/application/proffessor 
 

Ο κατάλογος proffessor περιλαμβάνει τα αρχεία των σελίδων που έχουν να κάνουν 

με τον διδάσκοντα (dashboard, δημιουργία εργασίας, επεξεργασία εργασίας , 

βαθμολογία, λίστα αιτήσεων, μενού αναθέσεων, δημιουργίας ή εκτύπωσης 

παραστατικού κλπ). 

Κατάλογος student 

 
Εικόνα 3.13 Κατάλογος views/application/student 
 

Τέλος, ο κατάλογος student περιλαμβάνει τα αρχεία των σελίδων που έχουν να 

κάνουν με τον φοιτητή (dashboard, δημιουργία ομάδας, επεξεργασία ομάδας , 

συμμετοχή ή εύρεση ομάδας, εύρεση πτυχιακής κλπ). 
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ 
Η πρώτη σελίδα που συναντάει ο χρήστης όταν πληκτρολογήσει την διεύθυνση 

https://ptyxiakes.uom.gr είναι η Εικόνα 4.1: 

 
Εικόνα 4.1 Αρχική σελίδα εφαρμογής 
 

Έχει δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει την ιδιότητα του. Επισκέπτης, Φοιτητής, 

Διδάσκων ή Γραμματεία. 

Ας τα αναλύσουμε με την σειρά. 
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Επισκέπτης 
Ο επισκέπτης (αυτός δηλαδή που δεν θα κάνει login) μπορεί να κάνει αναζήτηση 

ολοκληρωμένων πτυχιακών εργασιών.  Μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάση την 

ημερομηνία, το ίδρυμα, το θέμα, τον διδάσκοντα (επιβλέπων), το όνομα του φοιτητή. 

Όλα τα αποτελέσματα μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του 

χρήστη. 

 
Εικόνα 4.2 Επισκέπτης -  Αναζήτηση πτυχιακής εργασίας 
Αναζήτηση με βάση την ημερομηνία παρουσίασης: 

 
Εικόνα 4.3 Επισκέπτης -  Αναζήτηση πτυχιακής εργασίας - Ημερομηνία 
 

Ο χρήστης μπορεί από πριν να επιλέξει την ταξινόμηση. Βέβαια αυτό μπορεί να το 

κάνει και μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, πατώντας πάνω στα labels από τα 
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αντίστοιχα πεδία. 

 
Εικόνα 4.4 Επισκέπτης -  Αναζήτηση πτυχιακής εργασίας - Ταξινόμηση  
 

Δυνατότητα εμφάνισης αποτελεσμάτων σε πίνακα: 

 
Εικόνα 4.5 Επισκέπτης -  Αποτελέσματα από αναζήτηση πτυχιακής 
εργασίας 
 

Ο χρήστης μπορεί να δει πιο αναλυτικά τις λεπτομέρειες της πτυχιακής εργασίας 

εφόσον πατήσει στο  "περισσότερα". 
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Εικόνα 4.6 Επισκέπτης -  Αποτελέσματα από αναζήτηση πτυχιακής 
εργασίας - Προβολή εργασίας 
 

Αν θέλουμε να κάνουμε νέα αναζήτηση υπάρχει η επιλογή "εμφάνιση φόρμας ξανά". 

 
Εικόνα 4.7 Επισκέπτης -  Εμφάνιση φόρμας ξανά 
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Φοιτητής 
Ο χρήστης που θα θελήσει να συνδεθεί στην εφαρμογή ως φοιτητής θα πρέπει να έχει 

λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή σ' οποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Όταν κάνει κλικ στο "φοιτητές" αυτόματα μεταφέρεται στο 

https://wayf.grnet.gr που ανήκει στο GRNET.  Εκεί πρέπει να επιλέξει το ίδρυμα στο 

οποίο ανήκει, π.χ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 
Εικόνα 4.8 Φοιτητής - Σύνδεση με τεχνολογία Shibboleth 
 

Στην συνέχεια μεταφέρεται στην IDP για να γίνει επιβεβαίωση του username και 

password του φοιτητή. Η σύνδεση γίνεται με shibboleth.  

 
Εικόνα 4.9 Φοιτητής - Σύνδεση με τεχνολογία Shibboleth -  IDP  
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Σημείωση αν είναι η πρώτη φορά που συνδεεται στο σύστημα ο φοιτητής τότε ο 

χρήστης πρέπει να επιτρέψει την αποστολή των στοιχείων του προς την εφαρμογή.  

 

Επιλέγοντας ο χρήστης το username του και το password του, μεταφέρεται στο 

Dashboard Φοιτητή. 

 

Αρχικό Dashboard Φοιτητή 

 
Εικόνα 4.10 Φοιτητής - Dashboard φοιτητή 
Κάνοντας κλικ στο "Αίτηση για πτυχιακή εργασία", μπορεί ο φοιτητής να κάνει 

αναζήτηση πτυχιακής με βάση το όνομα του επιβλέποντος ή κάποιας λέξης κλειδί. 

 

 
Εικόνα 4.11 Φοιτητής - Αίτηση για πτυχιακή εργασία 
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Κάνοντας κλικ στο Download μπορεί να κατεβάσει το αρχείο που συνοδεύει την 

εργασία.  

 
Εικόνα 4.12 Φοιτητής - Download εργασία 
 

 

Για να αιτηθεί να αναλάβει αυτή την εργασία πρέπει να κάνει κλικ στο 

"Ενδιαφέρομαι". Εκεί θα πρέπει να επιλέξει αν θέλει να την αναλάβει μόνος (από την 

στιγμή που δεν είναι μέλος σε ομάδα). Επόμενο βήμα είναι ο διδάσκων να αποδεχτεί 

το αίτημα ενδιαφέροντος του φοιτητή.  

 
Εικόνα 4.13 Φοιτητής -Αίτηση για πτυχιακή εργασία 
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Εικόνα 4.14 Φοιτητής - Επιβεβαίωση αίτησης για πτυχιακή εργασία 
 

 
Εικόνα 4.15 Φοιτητής - Μήνυμα επιβεβαίωσης για αίτηση πτυχιακής 
εργασία 
 

 

Πλέον μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος το dashboard του φοιτητή διαμορφώνεται 

ως εξής: 



 

51 
 

 
Εικόνα 4.16 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή μετά από αίτηση για 
πτυχιακή εργασία 
 

Έτσι βλέπει σε πιο θέμα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πατώντας πάνω στο θέμα που 

έχει επιλέξει εμφανίζει το θέμα της πτυχιακής (σε Lightbox) και τα αρχεία που 

συνοδεύουν την εργασία είναι έτοιμα για κατέβασμα. 

 
Εικόνα 4.17 Φοιτητής -Προεπισκόπηση πτυχιακής εργασίας με lightbox 
 

Πλέον, αφού τον αποδεχτεί ο διδάσκων για να αναλάβει την εργασία που επέλεξε, το 

dashboard του φοιτητή αλλάζει εντελώς. Εφεξής ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει να 

ανεβάζει το/τα αρχείο/α της πτυχιακής του προς τον επιβλέποντα. Τον χώρο αυτόν 
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μπορεί να τον κρατήσει και σαν "χώρο ασφαλείας (backup)" γιατί από εκεί μπορεί να 

ξανακατεβάσει τα αρχεία του, αν χρειαστεί. 

 
Εικόνα 4.18 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή μετά ανάθεση πτυχιακής 
εργασίας (Αποδοχή αίτησης από επιβλέποντα καθηγητή) 
 

 
Εικόνα 4.19 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή - Ανέβασμα αρχείων 
Όταν οριστεί από τον επιβλέποντα ημερομηνία παρουσίασης, το dashboard του 

φοιτητή εμφανίζεται ως εξής: 
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Εικόνα 4.19 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή - Ανέβασμα αρχείων - 
Ημερομηνία παρουσίασης 
 

Αφού φτάσει η ημερομηνία παρουσίασης, ο επιβλέπων  καθηγητής και οι 

συνεξεταστές  μπορούν να βαθμολογήσουν.  Αφού βαθμολογήσουν, αλλάζει και πάλι 

το dashboard του φοιτητή. 

 
Εικόνα 4.20 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή - Μετά από βαθμολόγηση 
 

Αυτό είναι και το τελικό dashboard που μπορεί να βλέπει ο φοιτητής. 

Ομαδική εργασία 
Επίσης, μία εργασία μπορεί ένας φοιτητής να την αναλάβει με κάποιον άλλον 

(ομαδική εργασία).  

Έχουμε και πάλι το αρχικό dashboard του φοιτητή: 
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Εικόνα 4.21 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή 
 

Ο φοιτητής επιλέγει την "Δημιουργία ομάδας". Εδώ μπορεί να επιλέξει κάποια 

ονομασία για την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Επίσης έχει τη δυνατότητα να 

κάνει μία λίστα με τα άτομα που θέλει να αναλάβει μαζί την εργασία. 

 
Εικόνα 4.22 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή 
 

Εδώ βλέπουμε πώς γίνεται η επιλογή φοιτητών. Είτε βρίσκοντας το όνομα του 

φοιτητή από την λίστα ονομάτων, είτε γράφοντας το e-mail ή τον ΑΜ του φοιτητή 

στα κατάλληλα πεδία. 
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Εικόνα 4.23 Φοιτητής -Δημιουργία ομάδας 
 

Αφού επιλέξει το/τα μέλη, δημιουργείται η ομάδα και πλέον το dashboard γίνεται ως 

εξής. Στα μέλη δεν φαίνεται κάτι. Πρέπει το αντίστοιχο μέλος να ψάξει να βρει την 

ομάδα και να συμμετέχει σε αυτήν. 

 

Αν  ο δημιουργός της ομάδας προσπαθήσει να κλείσει την ομάδα πριν εγγραφούν τα 

μέλη τα οποία έχει επιλέξει, τότε θα εμφανίσει το κατάλληλο μήνυμα. 

 

 
Εικόνα 4.24 Φοιτητής -Κλείσιμο ομάδας χωρίς να έχουν μπει τα μέλη 
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Εικόνα 4.25 Φοιτητής -Διαχείριση ομάδων 
 

Πλέον το σύστημα περιμένει το/τα άτομο/άτομα που έχει επιλέξει ο φοιτητής να 

αναζητήσουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα. 

 

Ας υποθέσουμε ότι ο  φοιτητής Θεμιστοκλής Πυργιώτης θα αναζητήσει να βρει την 

ομάδα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα....... και ο χρήστης αυτός δεν βλέπει κάτι στο 

Dashboard του.  

 
Εικόνα 4.26 Φοιτητής -Dashboard Β φοιτητή 
 

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ομάδες φοιτητών, είτε γνωρίζοντας 

το όνομα της ομάδας, είτε κάποιο στοιχείο του φοιτητή που δημιούργησε την ομάδα ή 
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είναι μέλος αυτής. Όταν βρει κάποια ομάδα, για να γίνει μέλος πρέπει απλά να 

δηλώση συμμετοχή σε αυτή. Πατάει λοιπόν στο κουμπί "Συμμετοχή σε ομάδα". 

 
Εικόνα 4.27 Φοιτητής -Dashboard Β φοιτητή - Συμμετοχή σε ομάδα 
 

Αναζητά μια ομάδα, για παράδειγμα, με βάση το όνομα του δημιουργού: 

 
Εικόνα 4.28 Φοιτητής -Dashboard Β φοιτητή - Συμμετοχή σε ομάδα -  
Αναζήτηση με όνομα 
 



 

58 
 

 
Εικόνα 4.29 Φοιτητής -Dashboard Β φοιτητή - Συμμετοχή σε ομάδα -  
Αποτελέσματα αναζήτησης 
 

και δηλώνει "Συμμετοχή"... 

 

Προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας φοιτητής στην ομάδα κάποιου άλλου είναι ο 

δημιουργός της ομάδας να τον έχει προσθέσει στην λίστα μελών της ομάδας (όπως 

έκανε ο προηγούμενος χρήστης). Οπότε αν είναι κάποιος στην λίστα, μπορεί να 

συμμετάσχει στην ομάδα, όπως αυτό έγινε παρακάτω: 

 
Εικόνα 4.30 Φοιτητής -Dashboard Β φοιτητή μετά από συμμετοχή σε 
ομάδα 
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Αν o φοιτητής δεν είναι στην λίστα μελών της ομάδας, τότε δηλώνοντας συμμετοχή  

στην ομάδα, θα του εμφανίσει το κατάλληλο μήνυμα. 

 
Εικόνα 4.31 Φοιτητής -Μήνυμα λάθους αν δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 
σας στην ομάδα 
 

Ας γυρίσουμε τώρα στον πρώτο φοιτητή. Ο φοιτητής-δημιουργός της ομάδας, όταν 

δηλώσουν συμμετοχή τα μέλη που θέλει, πρέπει να "κλείσει" την ομάδα. Όταν το 

κάνει αυτό τότε το dashboard παίρνει την παρακάτω μορφή. 

 
Εικόνα 4.32 Φοιτητής -Dashboard Α φοιτητή μετά από συμμετοχή του Β 
φοιτητή στην ομάδα 
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Ως ομάδα πλέον μπορεί να κάνει αναζήτηση για κάποια εργασία με βάση το όνομα 

του επιβλέποντος ή κάποια λέξη κλειδί της εργασίας και για να δηλώσει ενδιαφέρον ο 

φοιτητής πρέπει να πατήσει στο κουμπί "Ενδιαφέρομαι". 

 

 
Εικόνα 4.33 Φοιτητής -Αίτηση για πτυχιακή εργασία 
 

 

Στην συνέχεια του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει αν θα αναλάβει την εργασία 

μόνος ή με την ομάδα που έχει δημιουργήσει. 

 
Εικόνα 4.34 Φοιτητής -Αίτηση για πτυχιακή εργασία - Επιλογή μόνος ή 
με ομάδα 
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Την επιλογή του την επιβεβαιώνει ο φοιτητής με το παρακάτω window box. 

 
Εικόνα 4.35 Φοιτητής -Αίτηση για πτυχιακή εργασία - Επιλογή μόνος ή 
με ομάδα -  Μήνυμα επιβεβαίωσης 
 

και αφού πατήσει OK... 

 
Εικόνα 4.36 Φοιτητής -Αίτηση για πτυχιακή εργασία - Επιλογή μόνος ή 
με ομάδα -  Μήνυμα επιβεβαίωσης 
 

Αν μια εργασία δεν είναι ομαδική, και ο ενδιαφερόμενος φοιτητής επιχειρήσει να την 

αναλάβει με ομάδα, τότε θα του εμφανίσει το κατάλληλο μήνυμα λάθους.  
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Εικόνα 4.37 Φοιτητής -Αίτηση για πτυχιακή εργασία - Επιλογή με ομάδα 
σε ατομική εργασία -  Μήνυμα λάθους 
Πλέον το dashboard έχει πάρει την παρακάτω μορφή: 

 
Εικόνα 4.38 Φοιτητής -Dashboard φοιτητή με αίτηση για πτυχιακή 
εργασία με ομάδα 
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Τέλος, για να αποσυνδεθεί ο φοιτητής από το σύστημα, το μόνο που έχει να κάνει 

είναι να πατήσει στο σύνδεσμο logout.  

 
Εικόνα 4.39 Φοιτητής -Logout 
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Διδάσκων  
Ο χρήστης που θα θελήσει να συνδεθεί στην εφαρμογή ως διδάσκων (τουλάχιστον 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) θα πρέπει την πρώτη φορά να κάνει εγγραφή. 

Αυτό γίνεται γιατί, όπως αναφέρθηκα και παραπάνω, γιατί η IDP δεν έχει στην βάση 

της καταχωρημένους τους διδάσκοντες και την γραμματεία. Οπότε, κάνοντας ο 

χρήστης κλικ στο "Διδασκοντες" θα πρέπει να επιλέξει το ίδρυμα στο οποίο ανήκει. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 
Εικόνα 4.40 Διδάσκων -Επιλογή ιδρύματος για σύνδεση 
 

Στην συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα όπου θα κάνει τοπική σύνδεση ή 

εγγραφή (αν συνδέεται για πρώτη φορά στην εφαρμογή). 
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Εικόνα 4.41 Διδάσκων -Σελίδα Εγγραφής ή εισαγωγής στοιχείων για 
σύνδεση 
 

 

Ο χρήστης για να συνδεθεί ως διδάσκων για πρώτη φορά στην εφαρμογή θα πρέπει 

πρώτα να είναι καταχωρημένος από τον διαχειριστή της εφαρμογής στην βάση. Αυτό 

γίνεται για ασφάλεια και για να μην μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή 

οποιοσδήποτε με την ιδιότητα του διδάσκοντα. 

Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης επιχειρεί να συνδεθεί για  πρώτη φορά στην εφαρμογή. 

Όμως δεν είναι καταχωρημένος στην βάση και χρησιμοποιεί κάποιο e-mail το οποίο 

είναι άγνωστο για την εφαρμογή: π.χ. hharis@otenet.gr 

 
Εικόνα 4.42 Διδάσκων-Προσπάθεια για εγγραφή με email μη 
καταχωρημένο στην βάση 
 

Το αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή να του απαντήσει ότι το e-mail αυτό δεν βρέθηκε. 
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Εικόνα 4.43 Διδάσκων -Εγγραφή με email μη καταχωρημένο στην βάση - 
Μήνυμα λάθους 
 

 

Ας δούμε τώρα την ορθή λειτουργία. Έστω ότι ο administrator έχει καταχωρήσει 

στην βάση τα στοιχεία για το email "maya_demo@uom.gr" και ότι ο χρήστης 

maya_demo@uom.gr συνδέεται για πρώτη φορά στην εφαρμογή. 

 
Εικόνα 4.44 Διδάσκων -Εγγραφή με email καταχωρημένο στην βάση-  
Βήμα 1 
 

Τότε η εφαρμογή θα στείλει e-mail επαλήθευσης (verification) προς το e-mail 

maya_demo@uom.gr 
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Εικόνα 4.45 Διδάσκων-Εγγραφή με email καταχωρημένο στην βάση-  
Βήμα 2 
 

 

To e-mail αυτό θα πρέπει να το ανοίξει ο χρήστης και να μεταβεί στον σύνδεσμο που 

του αναγράφεται. Ο σύνδεσμος είναι το token και είναι μοναδικό. 

 
Εικόνα 4.46 Διδάσκων -Εγγραφή με email καταχωρημένο στην βάση-  
Βήμα 3 - Ενεργοποίηση μέσω email. 
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Παράλληλα έχει δημιουργηθεί στην βάση το αντίστοιχο πεδίο. 

 
Εικόνα 4.47 Βάση Δεδομένων - Πίνακας Tokens 
 

 

στην συνέχεια ο χρήστης - διδάσκων θα πρέπει να επιλέξει password για να μπορεί να 

εισέρχεται στην εφαρμογή τις επόμενες φορές που θα συνδεθεί. 

 
Εικόνα 4.48 Διδάσκων-Εγγραφή με email καταχωρημένο στην βάση-  
Βήμα 4 -Επιλογή μυστικού κωδικού 
 

Πλέον, ο χρήστης - διδάσκων μπορεί να κάνει login με το e-mail του και το password 

που έχει επιλέξει.  
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Εικόνα 4.49 Διδάσκων -Εγγραφή με email καταχωρημένο στην βάση-Η 
εγγραφή ολοκληρώθηκε 
 

 
Εικόνα 4.50 Διδάσκων -Σύνδεση στην εφαρμογή 
 

Σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό του, πατώντας στον σύνδεσμο αλλαγή 

κωδικού, θα του σταλεί e-mail επαλήθευσης και πατώντας πάνω στον αντίστοιχο 

σύνδεσμο του e-mail θα τον μεταφέρει πάλι στο σημείο επιλογής νέου password. 
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Εικόνα 4.51 Διδάσκων -Email για αλλαγή μυστικού κωδικού 
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Αρχικό Dashboard Διδάσκοντα 

 
Εικόνα 4.52 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα 
 

Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει ένα θέμα πτυχιακής εργασίας. Έτσι 

από το αρχικό dashboard μεταφέρεται στην παρακάνω σελίδα. Εδώ μπορεί να εισάγει 

τίτλο πτυχιακής, περιγραφή, να επιλέξει αν θέλει η εργασία να είναι ομαδική ή όχι. 

Αν είναι ομαδική μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των μελών που θα μπορούν να 

αναλάβουν ως ομάδα την εργασία αυτή. Τέλος μπορεί να επιλέξει και κάποιο αρχείο 

το οποίο θα συνοδεύει το θέμα της εργασίας του, π.χ. κάποιο PDF. 

 
Εικόνα 4.52 Διδάσκων - Δημιουργία νέας πτυχιακής εργασίας 
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Αφού ορίσει όλα τα παραπάνω, η εφαρμογή τον ενημερώνει ότι η πτυχιακή εργασία 

δημιουργήθηκε. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο dashboard ή να επεξεργαστεί τη 

πτυχιακή εργασία που δημιούργησε για τυχόν λάθη ή συμπληρώσεις. 

 
Εικόνα 4.53 Διδάσκων - Μήνυμα ορθής δημιουργίας νέας πτυχιακής 
εργασίας 
 

Μετά την δημιουργία πτυχιακής εργασίας το dashboard αλλάζει μορφή. Πλέον βλέπει 

τη πτυχιακή εργασία που δημιούργησε στις "Πτυχιακές που επιβλέπετε". Βέβαια αν 

είναι πολλές και του φαίνεται "κουραστικό", μπορεί να αποκρύψει τις πτυχιακές 

αυτές.  

 
Εικόνα 4.54 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα μετά την δημιουργία 
πτυχιακής εργασίας 
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Αν έχει παραπάνω από μια πτυχιακές δημιουργημένες… 

 
Εικόνα 4.54 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα έχοντας πολλές 
δημιουργημένες πτυχιακές εργασίες 
 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο διδάσκων μπορεί να αποκρύψει τις πτυχιακές που 

επιβλέπει για μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο dashboard. 

 
Εικόνα 4.55 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα με απόκρυψη των 
πτυχιακών που επιβλέπει ο διδάσκοντας 
 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης μπορεί να βλέπει τις πτυχιακές που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, τις αιτήσεις ή τις παλαιότερες αναθέσεις για την εργασία που 
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επέλεξε. Σε αυτό το σημείο μπορεί να αναθέσει την εργασία σε κάποιον φοιτητή ή 

ομάδα που την αιτήθηκε ή να απορρίψει την αίτηση του φοιτητή ή της ομάδας. 

 
Εικόνα 4.56 Διδάσκων - Διαχείριση πτυχιακής εργασίας 
 

 

Κάνοντας λοιπόν κλικ στον σύνδεσμο "Ανάθεση" τότε αλλάζει μορφή η παραπάνω 

εικόνα. Παράλληλα εννοείται πως αλλάζει και το dashboard του φοιτητή. 

 
Εικόνα 4.57 Διδάσκων - Διαχείριση πτυχιακής εργασίας 
 

 

Ο διδάσκοντας επίσης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την ανάθεση για τα θέματα 

που επιβλέπει. Από προεπιλογή έχει τον εαυτό του ως εξεταστή, το οποίο δεν μπορεί 
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να αλλάξει ούτε να διαγραφεί. Θα πρέπει να προσθέσει άλλους δύο εξεταστές. Επίσης, 

μπορεί να διαγράψει κάποιον συνεξεταστή, να ορίσει ημερομηνία παρουσίασης κλπ. 

 
Εικόνα 4.58 Διδάσκων - Διαχείριση πτυχιακής εργασίας (ανατεθειμένη)-  
Ορισμός συνεξεταστών 
 

Για να εξασφαλίσουμε ότι θα επιλέξει ως συνεξεταστή κάποιον υπάρχοντα 

διδάσκοντα, πληκτρολογώντας το όνομα ή το επίθετο του θα εμφανιστεί αυτόματα. 

Βέβαια υπάρχει και η λύση να εισάγει κατευθείαν το e-mail του. 

 
Εικόνα 4.59 Διδάσκων - Διαχείριση πτυχιακής εργασίας (ανατεθειμένη)-  
Ορισμός ημερομηνίας εξέτασης  
 

Απαραίτητο βέβαια είναι ο επιβλέπων καθηγητής να ορίσει ημερομηνία παρουσίασης. 

Η ημερομηνία παρουσίασης μπορεί να είναι την ίδια μέρα αλλά όχι προγενέστερη 
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ημερομηνία. Διαφορετικά η εφαρμογή εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα λάθους. 

Επίσης, η ημερομηνία δεν θα μπορεί να αλλάξει αν την εργασία βαθμολογήσει έστω 

ένας εξεταστής ή αν παρέλθει η ημερομηνία παρουσίασης. 

 

Όταν ο διδάσκοντας επιλέξει μια ημερομηνία, τότε του εμφανίζεται το κατάλληλο 

μήνυμα ότι η ημερομηνία παρουσίασης άλλαξε επιτυχώς. Συνεπώς ενημερώνεται και 

ο φοιτητής για το πότε έχει να παρουσιάσει την εργασία του. 

 
Εικόνα 4.60 Διδάσκων - Διαχείριση πτυχιακής εργασίας (ανατεθειμένη)-  
Ορισμός ημερομηνίας εξέτασης - αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης 
 
Ας επιστρέψουμε στο Dashboard του καθηγητή για να δούμε τι άλλες δυνατότητες 

έχει. 
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Εικόνα 4.61 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα έχοντας υπενθύμιση για 
μελλοντική βαθμολόγηση 
 

Αν η εργασία δεν έχει ανατεθεί, ο δημιουργός της εργασίας πατώντας στο κουμπί 

"Επεξεργασία"  μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία που έδωσε κατά την δημιουργία 

της  πτυχιακής εργασίας.  

 
Εικόνα 4.62 Διδάσκων - Επεξεργασία πτυχιακής εργασίας 
 

Βέβαια αν το θέμα έχει ήδη ανατεθεί σε φοιτητή ή ομάδα φοιτητών, τότε λογικό είναι 

να μην υπάρχει δυνατότητα περεταίρω επεξεργασίας του. 

 
Εικόνα 4.63 Διδάσκων - Επεξεργασία ήδη ανατεθειμένης  πτυχιακής 
εργασίας - Μήνυμα λάθους 
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Κάνοντας κλικ πάνω στο θέμα της εργασίας βλέπουμε λεπτομέρειες για την εργασία. 

Επίσης, από εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κατεβάσουμε (αν υπάρχει) το αρχείο που 

συνοδεύει την εργασία. Αυτό γίνεται πατώντας πάνω στο "Download". 

 
Εικόνα 4.64 Διδάσκων - Προβολή πτυχιακής εργασίας με lightbox 
 

Έτσι, αναλόγως με τον browser που χρησιμοποιούμε μπορούμε να κατεβάσουμε το 

αρχείο στον υπολογιστή μας ή να το ανοίξει ο browser αυτόματα ώστε να το δούμε 

μέσα από αυτόν. 

 
Εικόνα 4.65 Διδάσκων - Κατέβασμα πτυχιακής εργασίας  
 

Βαθμολογία 

Πριν φτάσει η ημερομηνία παρουσίασης, η εφαρμογή ενημερώνει τον καθηγητή αν 
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εκκρεμεί κάποια βαθμολογία για το μέλλον. Αυτό το βλέπει ο διδάσκοντας στο 

dashboard του στο σημείο με τις βαθμολογήσεις. Δεν μπορεί όμως να βαθμολογήσει 

μέχρι την ημερομηνία παρουσίασης. 

 

 
Εικόνα 4.66 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα έχοντας υπενθύμιση για 
μελλοντική βαθμολόγηση 
 

Όταν φτάσει η ημερομηνία παρουσίασης, αλλάζει μορφή το dashboard του. 

 
Εικόνα 4.67 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα όταν φτάσει η 
ημερομηνία εξέτασης - Υπενθύμιση για βαθμολόγηση 
Κάνοντας κλικ πάνω στην εργασία που έχει να βαθμολογήσει βλέπει την εργασία, το 

όνομα του φοιτητή, τα αρχεία που έχει ανεβάσει ο φοιτητής, και του δίνεται η 
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δυνατότητα να βαθμολογήσει. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να είναι μεταξύ του 5 και 

του 10. 

 
Εικόνα 4.68 Διδάσκων - Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας 
 

Αφού επιλέξει τον βαθμό, ενημερώνεται με το κατάλληλο μήνυμα ότι βαθμολόγησε 

επιτυχώς. Ακόμα όμως ο φοιτητής δεν θα ενημερωθεί για την βαθμολογία. Τον τελικό 

ρόλο τον έχει ο επιβλέπων καθηγητής ο οποίος είναι αυτός που θα ολοκληρώσει την 

βαθμολογία ώστε μετά να ενημερωθεί ο φοιτητής. Από την στιγμή που κάποιος 

διδάσκοντας βαθμολογήσει, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας 

παρουσίασης. 

 
Εικόνα 4.69 Διδάσκων - Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας 
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Όπως αναφέραμε παραπάνω, μετά την βαθμολόγηση του επιβλέποντος και όλων των 

συνεξεταστών ο επιβλέπων καθηγητής πρέπει να πάει στην διαχείριση της πτυχιακής 

και να κάνει ολοκλήρωση της βαθμολόγησης. Εφόσον γίνει αυτό, ταυτόχρονα θα 

ενημερωθεί και ο εξεταζόμενος φοιτητής. 

 
Εικόνα 4.70 Διδάσκων - Επιβλέπων - Εμφάνιση βαθμολογίας -  Αρχείων 
φοιτητή 
 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης 

άλλου συνεξεταστή.   

Επίσης, αν έχει καταχωρηθεί βαθμολογία έστω και από έναν διδάσκοντα, δεν είναι 

δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας. 
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Εικόνα 4.71 Διδάσκων - Επιβλέπων - Εμφάνιση βαθμολογίας -  Αρχείων 
φοιτητή - Μήνυμα λάθους για αλλαγή ημερομηνίας μετά από 
βαθμολόγηση 
 

Επιπλέον, σε αυτή την οθόνη ο διδάσκων μπορεί να ορίσει πιο από τα αρχεία του 

φοιτητή θα είναι "δημόσια εμφανιζόμενο" στους επισκέπτες που αναζητούν την 

πτυχιακή. 

 
Εικόνα 4.72 Διδάσκων - Επιβλέπων - Εμφάνιση βαθμολογίας -  Αρχείων 
φοιτητή - Έτοιμος για ολοκλήρωση βαθμολογίας 
 

Αφού βαθμολογήσουν όλοι οι εξεταστές, ο επιβλέπων πρέπει να επιλέξει την 

"ολοκλήρωση βαθμολογίας", ώστε ο φοιτητής να μπορεί να ενημερωθεί για την 

βαθμολογία του. 

Αυτόματα αλλάζει πάλι το παράθυρο. 
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Εικόνα 4.73 Διδάσκων - Επιβλέπων - Εμφάνιση βαθμολογίας -  Αρχείων 
φοιτητή - Μετά την  ολοκλήρωση βαθμολογίας 
Του δίνονται δύο επιπλέον δυνατότητες. 

Να κατεβάσει το αρχείο "Πρακτικό Βαθμολογίας Πτυχιακής" ή να το τυπώσει 

κατευθείαν. 

 

 
Εικόνα 4.74 Διδάσκων - Επιβλέπων - Κατέβασμα πρακτικού 
βαθμολογίας πτυχιακής εργασίας 
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Εικόνα 4.75 Διδάσκων - Επιβλέπων - Εκτύπωση πρακτικού βαθμολογίας 
πτυχιακής εργασίας 
 

Είναι σε μορφή που μπορεί να το επεξεργαστεί από όλα τα γνωστά προγράμματα 

επεξεργασίας κειμένου. 

 
Εικόνα 4.76 Πρακτικό βαθμολογίας πτυχιακής εργασίας 
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Αφού ο διδάσκων βαθμολογήσει, παύει να υπάρχει η εργασία στο σημείο της 

βαθμολόγησης. Οπότε ο διδάσκων γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα 

βαθμολογίας από μέρους του. 

 
Εικόνα 4.77 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα χωρίς πλέον να έχει 
υπενθύμιση για μελλοντική βαθμολόγηση 
 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω παράθυρο με τις πτυχιακές που επιβλέπει ο διδάσκων υπάρχει μία 

επιλογή "Απενεργοποίηση". Ο διδάσκων που δημιουργεί και ανεβάζει ένα θέμα  

πτυχιακής μπορεί να  μη θέλει να το εμφανίσει στην λίστα με τα διαθέσιμα θέματα ή 

μπορεί να θέλει να το έχει διαθέσιμο μελλοντικά (π.χ. την επόμενη χρονιά). Συνεπώς, 

πατώντας το κουμπί απενεργοποίηση, αυτόματα το θέμα παύει να είναι διαθέσιμο 

στην αναζήτηση θεμάτων πτυχιακών εργασιών των φοιτητών. 
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Εικόνα 4.78 Διδάσκων - Dashboard Διδάσκοντα πριν την 
απενεργοποίηση πτυχιακών εργασιών 
 

Κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί "Απενεργοποίηση" μας εμφανίζει το παράθυρο 

επιβεβαίωσης. 

 
Εικόνα 4.79 Διδάσκων - Μήνυμα για επιβεβαίωση  απενεργοποίησης 
πτυχιακής εργασίας 
 

 

Πατώντας τώρα στο dashboard στα "Απενεργοποιημένα Θέματα" βλέπουμε ποια 

θέματα είναι απενεργοποιημένα.  Αν και απενεργοποιημένα υπάρχει η δυνατότητα να 

τα διαχειριστούμε ή να τα επεξεργαστούμε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να κάνουμε 

κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης. 
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Εικόνα 4.80 Διδάσκων - Απενεργοποιημένες πτυχιακές εργασίες 
 

Logout 

Πατώντας στον σύνδεσμο logout ο διδάσκοντας βγαίνει από το dashboard, 

μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και πλέον μπορεί να συνεχίσει την 

περιήγηση στην εφαρμογή ως επισκέπτης. H αρχική σελίδα δεν έχει το 

ονοματεπώνυμο του καθηγητή, ούτε τον σύνδεσμο logout, αφού ο διδάσκων έχει 

πλέον αποσυνδεθεί. 

 
Εικόνα 4.81 Αρχική σελίδα εφαρμογής 
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Γραμματεία 
Ο χρήστης που θα θελήσει να συνδεθεί στην εφαρμογή ως γραμματεία (τουλάχιστον 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) θα πρέπει την πρώτη φορά να κάνει εγγραφή. 

Αυτό γίνεται γιατί όπως αναφέρθηκα και παραπάνω η IDP δεν έχει στην βάση της 

καταχωρημένους τους διδάσκοντες και την γραμματεία. Οπότε, κάνοντας ο χρήστης 

κλικ στο "γραμματεία" θα πρέπει να επιλέξει το ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 
Εικόνα 4.82 Γραμματεία -Επιλογή ιδρύματος για σύνδεση 
 

Στην συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα όπου θα κάνει τοπική σύνδεση ή 

εγγραφή (αν συνδέεται για  πρώτη φορά στην εφαρμογή). 
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Εικόνα 4.83 Γραμματεία -Σύνδεση στην εφαρμογή 
 

Όπως και με τους διδάσκοντες που αναφέραμε παραπάνω έτσι και αν κάποιος από 

την γραμματεία συνδέεται για πρώτη φορά στην εφαρμογή, κάνει Εγγραφή. Δεκτά 

και πάλι (όπως στους διδάσκοντες) είναι μόνο τα άτομα για τα οποία υπάρχουν 

καταχωρημένα τα e-mail τους στην βάση μας, και χρειάζεται να κάνουν κλικ στο 

token του e-mail επαλήθευσης που θα τους  σταλεί για ενεργοποίηση του 

λογαριασμού και επιλογή κωδικού. 

 

Όταν τελικά ο χρήστης της γραμματείας κάνει login τότε βλέπει το Dashboard 

Γραμματείας. 

 
Εικόνα 4.84 Γραμματεία - Dashboard Γραμματείας 
 

Πατώντας στον σύνδεσμο "Δείτε Βαθμολογίες" μεταφέρεται σε μια σελίδα όπου 

μπορεί πλέον να δει όλες τις βαθμολογίες. 
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Εικόνα 4.85 Γραμματεία - Βαθμολογίες 
 

Οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε πίνακα. Κάνοντας κλικ πάνω στα αντίστοιχα πεδία 

(ID, Ημερομηνία βαθμολογίας, Θέμα, Επιβλέπων κλπ) λειτουργεί η ταξινόμηση 

(αύξουσα ή φθίνουσα). 

 
Εικόνα 4.86 Γραμματεία - Εμφάνιση πίνακα με βαθμολογίες 
 

 

 

και πιο αναλυτικά... 
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Εικόνα 4.87 Γραμματεία - Εμφάνιση πίνακα με βαθμολογίες - Αναλυτικά 
 

 

 

 

Μπορεί βέβαια να κατεβάσει όλες τις βαθμολογίες και σε αρχείο excel. 

 
Εικόνα 4.88 Γραμματεία - Αρχείο Excel με βαθμολογίες  
 

Μια δυνατότητα που επίσης έχει η γραμματεία είναι να βλέπει τις αναθέσεις 

πτυχιακών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και σε αυτό το σημείο λειτουργούν τα 

πλήκτρα ταξινόμησης.  
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Εικόνα 4.89  Γραμματεία - Πτυχιακές εργασίες σε εξέλιξη 
 

Και αυτόν βέβαια τον πίνακα δίνεται η δυνατότητα να τον κατεβάσει σε αρχείο Excel 

πατώντας στο κουμπί "Download". 

 
Εικόνα 4.90 Γραμματεία - Αρχείο Excel με πτυχιακές εργασίες σε εξέλιξη 
 

Επίσης η γραμματεία έχει τη δυνατότητα αναζήτησης κάποιου προσώπου 

(διδάσκοντα ή φοιτητή). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με ονοματεπώνυμο, είτε 

με e-mail, είτε με AM. 
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Εικόνα 4.91 Γραμματεία - Αναζήτηση διδάσκοντα / φοιτητή 
 

 

Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της αναζήτησης κάποιου φοιτητή: 

 
Εικόνα 4.92 Γραμματεία - Αναζήτηση  φοιτητή- Αποτελέσματα 
 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αναζήτηση αυτή μπορεί να μην αφορά μόνο 

φοιτητή, αλλά και διδάσκοντα. 
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Εικόνα 4.93 Γραμματεία - Αναζήτηση διδάσκοντα - Αποτελέσματα 
 

Ρυθμίσεις τμήματος 

 Εδώ η γραμματεία μπορεί να επιλέξει το λογότυπο, το θέμα και το κείμενο που θα 

έχει το έντυπο βαθμολόγησης της πτυχιακής εργασίας. 

 
Εικόνα 4.94 Γραμματεία - Ρυθμίσεις τμήματος  
 

Logout 

Πατώντας στον σύνδεσμο logout o χρήστης γραμματείας τερματίζει την σύνδεση με 

την εφαρμογή, βγαίνει από το dashboard, μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της 

εφαρμογής και πλέον μπορεί να συνεχίσει την περιήγηση στην εφαρμογή ως 

επισκέπτης.   
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Επικοινωνία με διαχειριστή 
Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας υπάρχει σύνδεσμος επικοινωνίας με τον 

διαχειριστή.  

 
Εικόνα 4.95 Επικοινωνία με διαχειριστή  
Από εδώ μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης, να στείλει e-mail προς τον διαχειριστή της 

εφαρμογής. 

 
Εικόνα 4.96 Επικοινωνία με διαχειριστή -  Email  
  



 

96 
 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης 

πτυχιακών εργασιών μέσω της μελέτης της τεχνολογίας ανάπτυξης διαδικτυακών 

εφαρμογών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε ως το μέσο ή το 

εργαλείο για την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό, μέσα από τη 

διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε. 

Μέσα από την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής, μελετήθηκε διεξοδικά μία πολλά 

υποσχόμενη τεχνολογία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς επίσης και το 

πεδίο της εφαρμογής. Η λειτουργική και τεχνική ανάλυσή της καταδεικνύουν την 

αξία που βρίσκεται σε μια τέτοιου είδους εφαρμογή. 

Από την άλλη, επιτεύχθηκε η κατανόηση όλων των συντεταγμένων της τεχνολογίας 

της php αλλά και του shibboleth, από το τεχνικό υπόβαθρο και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, μέχρι την εύστοχη χρήση όλων των δυνατοτήτων τους. 

Άλλωστε, αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που μόνο μέσα από την εφαρμογή γίνονται 

απόλυτα αντιληπτά, όπως θέματα απαιτήσεων λογισμικού και διασυνδεσιμότητας. 

Επιπλέον, έγιναν αντιληπτά και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της εν λόγω 

τεχνολογίας: 

 Μειωμένες απαιτήσεις σε κώδικα 

 Δυνατότητα ανάπτυξης της λογικής ανεξάρτητα από τις σελίδες 

 Εύκολη σχεδίαση των σελίδων με χρήση  έτοιμων βιβλιοθηκών και χρήση Ajax 

Φτάνοντας στα παραδοτέα της διπλωματικής μου εργασίας, πέρα από το παρόν 

έγγραφο που αποτελεί και την τεκμηρίωσή της, περιλαμβάνεται σε αυτά cd που 

περιέχει το λογισμικό, την βάση καθώς και τα εργαλεία τα οποία χρειάστηκαν για την 

κατασκευή της συγκεκριμένης εφαρμογής. Συγκεκριμένα, στο cd περιέχονται: 

• Ένα export σε .sql της βάσης δεδομένων με την οποία επικοινωνεί η 

εφαρμογή, 

• φάκελος αρχείων της εφαρμογής, όπως ακριβώς αυτή αναπτύχθηκε με τον 

codeigniter, τα αρχεία κώδικα php, τις σελίδες, τις βιβλιοθήκες, τη 

διαμόρφωση και γενικότερα όλα τα απαιτούμενα αρχεία, 

• Geany, ένας δωρεάν πολύ καλός editor για php. 

 

Τέλος, όσον αφορά την υλοποίηση της εφαρμογής, επικεντρωθήκαμε στην 

τεχνολογία ανάπτυξης και στην κάλυψη των λειτουργικών προδιαγραφών, οπότε και 
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υπάρχει χώρος για βελτιώσεις και προσθήκες. Άλλωστε, τέτοιου είδους εφαρμογές 

πάντοτε εξελίσσονται και προσαρμόζονται με τον καιρό σε νέα δεδομένα. 

Παραθέτουμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ιδέες και προτάσεις για περαιτέρω εργασία: 

• Να γίνει ενημέρωση μέσω ΕΔΕΤ όλων των ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και 

ΤΕΙ) ώστε να συνδεθεί η εφαρμογή με όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση δεδομένων πτυχιακών εργασιών, και 

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει διδάσκοντες, φοιτητές αλλά 

και γραμματεία στην μηχανοργάνωση των συγκεκριμένων λειτουργικών 

διαχείρισης που περιλαμβάνει ο θεσμός των πτυχιακών εργασιών. Το κάθε 

ίδρυμα θα μπορεί να συνδεθεί είτε με shibboleth είτε με LDAP. 

•  Προσθήκη τριτογενούς περιεχομένου στις σελίδες ώστε να αποτελέσει ένα 

πλήρη ιστότοπο και να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες. 

• Ενημέρωση και άλλων ιδρυμάτων ότι υπάρχει αυτός ο ιστότοπος έστω και 

απλά για περιήγηση στις πτυχιακές εργασίες (ως επισκέπτες). 

• Θα μπορούσε να προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών στοιχείων 

όπως για παράδειγμα πτυχιακές εργασίες ανά έτος ή ανά διδάσκοντα, μέσος 

χρόνος ολοκλήρωσης πτυχιακής εργασίας,.  

• Τέλος μια καλή ιδέα είναι η γραμματεία να μπορεί να ανεβάζει μαζικά 

παρελθόντων ετών πτυχιακές εργασίες (για παράδειγμα με κάποιο excel 

αρχείο να ενημερώνεται η βάση).   
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