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Περίληψη 

Η Εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος που διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές 

αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, το σύστημα καλύπτει τη 

σημερινή ανάγκη πολλών φοιτητών για ηλεκτρονική αίτηση για συστατική επιστολή.  

Στο σύστημα υπάρχουν πέντε κατηγορίες χρηστών: ο επισκέπτης, ο Φοιτητής, ο 

Reviewer, η Γραμματεία και ο Διαχειριστής. Ακολουθεί η αναφορά των λειτουργιών για 

κάθε κατηγορία χρήστη. 

Ο επισκέπτης μπορεί στην αρχική σελίδα να ενημερωθεί για τις προθεσμίες υποβολής 

αιτήσεων και να συνδεθεί στο σύστημα, αν έχει ήδη λογαριασμό στο σύστημα. Αν 

ενδιαφέρεται να κάνει αίτηση, εφόσον φυσικά είναι περίοδος υποβολής αιτήσεων, 

μπορεί να πατήσει το σύνδεσμο για την αντίστοιχη φόρμα. Ακόμη υπάρχουν σύνδεσμοι 

για Πληροφορίες και Επικοινωνία. Υπάρχει και ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη φόρμα 

εγγραφής Reviewer. 

Ο συνδεδεμένος Φοιτητής μπορεί κατ’ αρχήν να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησης 

του για το Μεταπτυχιακό, δηλαδή για τη φάση που βρίσκεται και για το αν πέτυχε ή 

απέτυχε. Επίσης, μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησης και του προφίλ του. Η 

επεξεργασία της αίτησης επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει ελεγχθεί ακόμη από τη 

Γραμματεία. Εκτός αυτού, ο Φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση για συστατική, 

στέλνοντας μέσω του συστήματος ενημερωτικό mail στoν αντίστοιχο Reviewer.  Στη 

σελίδα «Κατάσταση Συστατικών» ο Φοιτητής μπορεί να δει ποιες αιτήσεις του έχουν 

απαντηθεί από τους Reviewers και ποιες όχι ακόμη. 

Ο Reviewer εγγράφεται στο σύστημα μέσω της φόρμας εγγραφής του, αφού 

προηγουμένως οδηγηθεί σε αυτή από το mail που λαμβάνει από το σύστημα, μόλις 

κάποιος φοιτητής του ζητήσει συστατική επιστολή. Ο συνδεδεμένος Reviewer μπορεί να 

δει όλες τις αιτήσεις για συστατική που δεν έχει ακόμη απαντήσει και να απαντήσει σε 

όποια επιλέξει. Επίσης, μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του προφίλ του. 

Η Γραμματεία εκτελεί τις περισσότερες λειτουργίες στο σύστημα. Αρχικά, μπορεί να 

διαχειριστεί της αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό, δηλαδή μπορεί να τροποποιήσει τα 

στοιχεία μιας αίτησης ή να την βαθμολογήσει. Ακόμη, μπορεί να διαχειριστεί, δηλαδή να 

επεξεργαστεί, να διαγράψει ή να προσθέσει χρήστες (Φοιτητές, Reviewers, Γραμματεία) 
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ή Ιδρύματα και Τμήματα. Ακόμη, η Γραμματεία διαχειρίζεται τις βαθμολογίες των 

υποψήφιων ανά Εξειδίκευση, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και τις φάσεις του 

συστήματος, ενώ μπορεί να κάνει και επαναφορά του συστήματος. Τέλος, μπορεί να 

προβεί σε μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλους τους φοιτητές.   

Ο συνδεδεμένος Διαχειριστής μπορεί μόνο να διαχειριστεί τους χρήστες. Δηλαδή μπορεί 

να επεξεργαστεί, να διαγράψει ή να προσθέσει χρήστες στους πίνακες Φοιτητές, 

Reviewers, Γραμματεία και Διαχειριστές. Είναι λειτουργίες που μπορεί να 

πραγματοποιήσει και η Γραμματεία, με εξαίρεση τη διαχείριση Διαχειριστών. 

Όσον αφορά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, το σύστημα υλοποιήθηκε με το 

διαδεδομένο framework για PHP, Codeigniter (έκδοση 2.1.4). Έτσι, ακολουθήθηκε το 

πρότυπο MVC (Model-View-Controller). Επίσης, έγινε χρήση του πακέτου XAMPP 

(έκδοση 1.8.3) και των PHP, Apache και MySQL, που το XAMPP περιέχει.   

Η εργασία οργανώνεται σε 5 κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο σκοπός και η 

διάρθρωση της μελέτης, καθώς επίσης παρόμοια συστήματα και οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η φάση της ανάλυσης, ενώ στο 

Κεφάλαιο 3 η φάση της σχεδίασης του λογισμικού. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται παρουσίαση 

των διεπαφών του συστήματος. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 υπάρχουν τα συμπεράσματα και 

οι προτάσεις.  

 

Λέξεις Κλειδιά: διαδικτυακό, σύστημα, εφαρμογή, διαχείριση, αιτήσεις, 

μεταπτυχιακό, πρόγραμμα, PHP, framework, Codeigniter, MVC 
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Abstract 

The master thesis aims to develop a system for managing electronic applications of 

candidate graduate students. The system also satisfies the current need of many students 

for online request for a reference letter. 

There are five categories of users: the visitor, the Student, the Reviewer, the Secretariat 

and the Administrator. We will mention the functions for each user category.  

The home page lets the visitor find out information about the application deadlines or 

connect to the system if he has an account. If the visitor is interested in making an 

application and meets the deadline, he can follow the link for the application form. There 

are links for information and contact as well. There is also a link which leads to the 

reviewer registration form as well. 

The student can find information about the outcome of the application for the graduate 

program, for example about its phase and whether it succeeded or failed. Moreover, he 

can edit the application or the profile. The editing of the application is permitted if the 

Secretariat hasn’t checked the application. The student can ask for a reference letter as 

well. In this case, the system sends an email to the reviewer in order to inform him. The 

page “Reference letters’ status” informs the student about their status (if the reviewers 

have replied or not). 

The reviewer registers by filling out the registration form. When a student asks for a 

reference letter, the reviewer receives an email, which leads him to this form. The 

reviewer can see all the applications for reference letters that he hasn’t replied and reply 

the request that he wants. The reviewer can edit his profile as well. 

The secretariat performs the most functions in the system. It can manage all the 

applications for the master program. It means that it can either edit the applications or 

insert marks. It can manage (edit, delete or add) users (students, reviewers or secretariat) 

or universities and departments. The secretariat is responsible for the marks of the 

candidates, the application deadlines and the phases of the system too. It can reset the 

system. Finally, it can send mails to all students.  
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 The administrator can only manage users. He can manage (edit, delete or add) the users 

of the tables Students, Reviewers, Secretariat or Administrators. Except for the 

management of administrators, the secretariat is responsible for these functions as well.  

Regarding to the technologies, the system was developed using the popular PHP 

framework, Codeigniter (version 2.1.4). So, the software pattern MVC (Model-View-

Controller) was implemented. Moreover, we have used the software package XAMPP 

(version 1.8.3) and PHP, Apache and MySQL, that XAMPP includes.  

The thesis consists of 5 chapters. Chapter 1 presents the aim and the structure of the 

study, as well as similar systems and the implemented technologies. Chapter 2 presents 

the analysis phase, whereas Chapter 3 presents the design phase of the software. In 

Chapter 4, the interfaces of the system are presented. Finally, in Chapter 5 there are 

results and suggestions.     

 

Keywords: web, system, application, management, applications, graduate, 

program, PHP, framework, Codeigniter, MVC 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων για 

το Μεταπτυχιακό. Στη σημερινή εποχή του Διαδικτύου, αυξάνεται όλο και περισσότερο 

η ανάγκη για ηλεκτρονικές αιτήσεις, αφού έτσι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

κατοικεί σε διαφορετικό τόπο από την έδρα του Μεταπτυχιακού. Για τον ίδιο λόγο 

υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη και για ηλεκτρονικές αιτήσεις συστατικών επιστολών. 

Ένας σημαντικός στόχος της εργασίας ήταν η χρήση τεχνολογιών που διαδραματίζουν 

αυξανόμενο ρόλο στον Προγραμματισμό Διαδικτύου. Όλο και πιο πολλοί 

προγραμματιστές αναγνωρίζουν την αξία των frameworks. Έτσι, η εργασία έπρεπε να 

πραγματοποιηθεί σε ένα από τα πιο διαδεδομένα frameworks για PHP, όπως είναι το 

Codeigniter. Αυτό συνεπάγεται μύηση στο πρότυπο MVC (Model-View-Controller), το 

οποίο υιοθετείται από το Codeigniter. 

 

 1.2  Διάρθρωση της μελέτης 

Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιάσουμε τη δομή της εργασίας. Το Κεφάλαιο 1 είναι 

το εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας μας. Ασχολείται με το σκοπό και τη διάρθρωση 

της μελέτης, καθώς επίσης με παρόμοια συστήματα και με τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Το Κεφάλαιο 2 θα ασχοληθεί με τη φάση της Ανάλυσης, ενώ το 

Κεφάλαιο 3 με τη φάση της Σχεδίασης του Λογισμικού.  Το Κεφάλαιο 4 αφορά τη 

Σχεδίαση Διεπαφών. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 είναι το τελευταίο και περιλαμβάνει τα 

συμπεράσματα της εργασίας, καθώς επίσης και τις προτάσεις. 
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 1.3  Παρόμοιες Εφαρμογές 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε παρόμοιες εφαρμογές, δηλαδή συστήματα που 

επιτρέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές. Στην αρχή θα παρουσιάσουμε συστήματα για την υποβολή αιτήσεων σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ στη συνέχεια θα δούμε πώς 

λειτουργούν κάποια συστήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού. 

 

 1.3.1 MBA Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στη σελίδα http://www.mba-unipi.gr/application.php?lang=eng  μπορεί ο κάθε 

ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει αρχικά τα προσωπικά στοιχεία του 

(επώνυμο, όνομα, τόπο και έτος γέννησης, εθνικότητα, αριθμό ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, fax και 

email).  

Έπειτα, καλείται να απαντήσει από ποια πηγή πληροφορήθηκε για το πρόγραμμα, για 

ποιο ακαδημαϊκό έτος ενδιαφέρεται και ποια θα είναι η  πηγή χρηματοδότης των 

σπουδών του (π.χ. υποτροφία, ιδιωτική πηγή, κτλ). 

Στην επόμενη παράγραφο δηλώνονται οι γνώσεις της αγγλικής γλώσσας, οι οποίες θα 

πρέπει να είναι σε άριστο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να 

αποδείξει την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας μέσω πτυχίου Proficiency, σκορ 

TOEFL ή κάποιου άλλου αποδεικτικού. 

Στην επόμενη ενότητα δηλώνονται οι τίτλοι σπουδών (τίτλος, βαθμός, ίδρυμα, διάρκεια 

φοιτήσεως, βασικά αντικείμενα, ειδικεύσεις). Παρακάτω, ακολουθεί η δήλωση των 

επαγγελματικών τίτλων (τίτλος, ίδρυμα, ημερομηνία). Στη συνέχεια, ο υποψήφιος 

http://www.mba-unipi.gr/application.php?lang=eng�
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καλείται να συμπληρώσει πόσα χρόνια έχει εργαστεί και να αναφέρει τη θέση, τη φύση 

εργασίας, τον εργοδότη και το χρόνο απασχόλησης. 

Ακολουθεί η δήλωση των υπόλοιπων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία ο 

υποψήφιος έχει κάνει αίτηση. Στην ενότητα «Συστάσεις» ο υποψήφιος θα πρέπει να 

αναφέρει από ποια μέλη ΣΕΠ ΑΕΙ (και προαιρετικά από ποιον εργοδότη) προσκόμισε 

συστατικές επιστολές. Τέλος, στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες» δίνεται η 

δυνατότητα για αναφορά πρόσθετων πληροφοριών. 
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Εικόνα 1-1. Αίτηση για το MBA Πανεπιστημίου Πειραιώς 
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 1.3.2 Μεταπτυχιακό «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Όποιος ενδιαφέρεται για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στην 

ακόλουθη σελίδα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού: 

http://www.ment.aueb.gr/default.asp?id=3011004&lcid=1032  

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, 

επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία και τόπο 

γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, email, τηλέφωνο, αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης 

παραβόλου). 

Η δεύτερη ενότητα αφορά τις σπουδές του υποψηφίου. Εδώ θα πρέπει να δοθούν τα 

στοιχεία που αφορούν τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όνομα και χώρα 

πανεπιστημίου, τμήμα, βαθμός πτυχίου, έτη σπουδών και έτος αποφοίτησης). 

Ακολούθως, υπάρχουν τα ίδια πεδία για μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ στην υποενότητα Β3 

«Άλλα πιστοποιητικά» ο υποψήφιος δηλώνει πιστοποιητικά, όπως  ECDL και πτυχία 

ξένων γλωσσών. Στην υποενότητα Β4 θα πρέπει να αποδειχθεί η άριστη γνώση αγγλικών 

μέσω πτυχίου Proficiency, σκορ GMAT, σκορ TOEFL, σκορ IELTS ή άλλου 

πιστοποιητικού.  

Στην τρίτη ενότητα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία δυο ατόμων που έδωσαν 

συστατική επιστολή (ονοματεπώνυμο, θέση, οργανισμός και τηλέφωνο). Στην τέταρτη 

ενότητα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, 

ερωτάται αν έχει κάνει αίτηση ξανά στο παρελθόν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν έχει 

κάνει αίτηση σε άλλα προγράμματα και σε ποια, από πού έμαθε για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και ποια θα είναι η πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος. 

Στην πέμπτη ενότητα, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει οποιαδήποτε 

πληροφορία θεωρεί πως θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του. Τέλος, στην έκτη ενότητα, 

καλείται να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

http://www.ment.aueb.gr/default.asp?id=3011004&lcid=1032�
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Εικόνα 1-2. Αίτηση για το Μεταπτυχιακό «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 1.3.3 Διατμηματικό Πρόγραμμα «Πληροφορική & Διοίκηση» του ΑΠΘ 

Όσοι ενδιαφέρονται για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Πληροφορική & Διοίκηση» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών 

του ΑΠΘ μπορούν να κάνουν αίτηση στη σελίδα του προγράμματος: 

http://apply-dpms.csd.auth.gr/Account/Register 

http://apply-dpms.csd.auth.gr/Account/Register�
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Όπως βλέπουμε στην ακόλουθη εικόνα, αρχικά απαιτείται εγγραφή χρήστη, για να 

μπορεί έπειτα να υποβάλει αίτηση. 

Για την εγγραφή απαιτούνται τα πεδία: όνομα χρήστη, διεύθυνση email, κωδικός 

χρήστη, επιβεβαίωση κωδικού χρήστη, όνομα και επίθετο. 

 

Εικόνα 1-3. Φόρμα εγγραφής για το Διατμηματικό Πρόγραμμα «Πληροφορική & 

Διοίκηση» του ΑΠΘ 

 

 1.3.4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΕΑΠ 

Στη σελίδα http://www.eap.gr/eisagogi_2014_2015/instructions.htm υπάρχει μια 

πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα που καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες τους και να κάνουν αίτηση μέσω του 

συστήματος (αυτή την περίοδο είναι απενεργοποιημένα τα κουμπιά για αίτηση). 

http://www.eap.gr/eisagogi_2014_2015/instructions.htm�
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Εικόνα 1-4. Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΕΑΠ 

 

 1.3.5 Μεταπτυχιακό MIS του Πανεπιστημίου της Φλόριντα   

Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα υποστηρίζει μέσω της ιστοσελίδας του τη δυνατότητα 

για ηλεκτρονική αίτηση για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS). Ο 
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σύνδεσμος για την ηλεκτρονική αίτηση είναι: http://www.cob.fsu.edu/Academic-

Programs/Graduate-Degrees/Application-Supplemental-Online-MIS  

Όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, απαιτείται πρώτα η εγγραφή του χρήστη, έτσι 

ώστε έπειτα να μπορεί να υποβάλει την αίτησή του.  

 

Εικόνα 1-5. Φόρμα εγγραφής για το MIS του Πανεπιστημίου της Φλόριντα 

 

 1.3.6 Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Michigan 

Όποιος θέλει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για κάποιο από τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο του Michigan θα πρέπει πρώτα να 

εγγραφεί στο σύστημα. Για παράδειγμα, η εγγραφή για όσους ενδιαφέρονται για 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σχετίζεται με τις νομικές επιστήμες βρίσκεται στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://os.lsac.org/Release/Logon/SignUp.aspx  

http://www.cob.fsu.edu/Academic-Programs/Graduate-Degrees/Application-Supplemental-Online-MIS�
http://www.cob.fsu.edu/Academic-Programs/Graduate-Degrees/Application-Supplemental-Online-MIS�
https://os.lsac.org/Release/Logon/SignUp.aspx�
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Εικόνα 1-6. Φόρμας εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 

Michigan 

 

 1.3.7 Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Maryland 

Πριν από την ηλεκτρονική αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του 

Maryland, είναι υποχρεωτική η εγγραφή του χρήστη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://was-4.umd.edu/contact/login/EditRegistration 

https://was-4.umd.edu/contact/login/EditRegistration�
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Εικόνα 1-7. Φόρμα εγγραφής για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο 

Maryland 

 

 1.3.8 Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Στουτγάρδης 

Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της  Στουτγάρδης επιτρέπει τις online αιτήσεις για τα 

πολυάριθμα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει στο σύνδεσμο: 

http://www.uni-stuttgart.de/studieren/bewerbung/master/  

http://www.uni-stuttgart.de/studieren/bewerbung/master/�
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Όπως βλέπουμε στην αριστερή στήλη της παρακάτω εικόνας, η online αίτηση 

αποτελείται από 12 βήματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο βήμα 7 και καλούμαστε 

να συμπληρώσουμε τα προσωπικά στοιχεία μας. Στα προηγούμενα βήματα μάς ζητήθηκε 

να συμπληρώσουμε για ποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφερόμαστε, σε ποια περίοδο 

θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, τι είδους πτυχίο έχουμε, βαθμό πτυχίου, κτλ. 

 

Εικόνα 1-8. Φόρμα αίτησης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο 

Στουτγάρδης 

Όποιος έχει κάνει αίτηση μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της αίτησής του, αφού 

πρώτα συνδεθεί με το σύστημα. Για τη σύνδεση στο σύστημα αρκεί να θυμάται ο 

υποψήφιος τον αριθμό της αίτησης και το συνθηματικό του. 
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 1.4  Τεχνολογίες 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναλύσουμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε για την 

ανάπτυξη του συστήματος. Ο κώδικας  της PHP αναπτύχθηκε με το framework 

Codeigniter (έκδοση 2.1.4). Έτσι, εφαρμόστηκε το πρότυπο MVC (Model-View-

Controller). Επίσης, έγινε χρήση του πακέτου XAMPP (έκδοση 1.8.3) και των PHP, 

Apache και MySQL, που το XAMPP περιέχει.  Ακολουθεί η περιγραφή όλων των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 1.4.1 XAMPP 

Το XAMPP είναι ένα δωρεάν πακέτο λογισμικού, στο οποίο συνυπάρχουν ο Apache, η 

MySQL, η PHP και η Perl. Αποτελεί το πιο δημοφιλές πακέτο που παρέχει την PHP. Ο 

λόγος για τον οποίο έχει βρει τεράστια απήχηση είναι ότι παρέχει εύκολη εγκατάσταση 

και διαμόρφωση. (https://www.apachefriends.org/index.html) 

Στη σελίδα https://www.apachefriends.org/download.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

κατεβάσουν το XAMMP για Windows, LINUX ή Apple. 

Για παράδειγμα, δημοφιλείς εφαρμογές που μπορούν να εγκατασταθούν στην κορυφή 

του XAMMP είναι: το WordPress, το Joomla!, το Drupal, το Moodle, το ownCloud, το 

SugarCRM, το Magento, το Osclass και το phpBB. 

 

 1.4.2 PHP 

Η PHP είναι μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα σεναρίων γενικού σκοπού, η οποία είναι 

κατάλληλη για προγραμματισμό διαδικτύου και μπορεί να ενσωματωθεί στην HTML. Ο 

κώδικας της PHP είναι ανοιχτός.  

Μια σημαντική διαφορά της PHP από τη Javascript (που εκτελείται στην πλευρά του 

πελάτη-client) είναι ότι ο κώδικας εκτελείται στο διακομιστή (server), δημιουργώντας 

HTML που μετά αποστέλλεται στην πλευρά του πελάτη.  

https://www.apachefriends.org/index.html�
https://www.apachefriends.org/download.html�
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(http://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php) 

Η PHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά 

συστήματα, όπως τα Microsoft Windows, τα Linux, πολλές παραλλαγές των Unix (όπως 

HP-UX, Solaris και OpenBSD), τα Mac OS X και τα RISC OS. 

Η PHP επίσης υποστηρίζει τους περισσότερους σημερινούς διακομιστές διαδικτύου. Σε 

αυτούς συγκαταλέγονται ο Apache, ο IIS και κάθε διακομιστής διαδικτύου που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει δυαδική FastCGI PHP, όπως ο lighttpd και ο nginx. Η PHP 

λειτουργεί είτε ως module είτε ως επεξεργαστής CGI.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της PHP είναι ότι υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος από 

βάσεις δεδομένων. Ο κώδικας γίνεται εύκολος, για παράδειγμα χάρη στην επέκταση για 

mysql. Επίσης, η σύνδεση με μια βάση είναι με την επέκταση ODBC αρκετά απλή. 

Άλλες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν cURL ή sockets.  

(http://www.php.net/manual/en/intro-whatcando.php/) 

 

 1.4.3 MVC 

Το πρότυπο σχεδίασης MVC (Model-View-Controller) είναι μια προσέγγιση που 

ξεχωρίζει τη λογική εφαρμογής από την παρουσίαση. Οι ιστοσελίδες που σχεδιάζονται 

βάσει του προτύπου MVC μεταφέρουν λιγότερο scripting, αφού η παρουσίαση διαφέρει 

από το scripting της PHP. 

To Μοντέλο (Model) αναπαριστά τις δομές δεδομένων. Συνήθως οι κλάσεις του 

Μοντέλου έχουν συναρτήσεις για ανάκτηση, εισαγωγή ή ανανέωση των δεδομένων στη 

βάση δεδομένων. 

Η Όψη (View) είναι η πληροφορία που παρουσιάζεται στο χρήστη. Μια Όψη θα είναι 

συνήθως μια ιστοσελίδα. Στο Codeigniter μια Όψη μπορεί να είναι και τμήμα σελίδας, 

όπως αρχείο κεφαλίδας (header) ή αρχείο υποσέλιδου (footer). Εκτός αυτού, μπορεί να 

είναι και σελίδα RSS ή άλλου είδους σελίδα. 

http://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php�
http://www.php.net/manual/en/intro-whatcando.php/�
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Ο Ελεγκτής (Controller) λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Μοντέλου, της Όψης 

και των άλλων πηγών που πρέπει να επεξεργαστούν το αίτημα HTTP και να 

δημιουργήσουν την ιστοσελίδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Codeigniter δεν εφαρμόζει αυστηρά το πρότυπο MVC, αφού 

τα Μοντέλα στο Codeigniter δεν είναι υποχρεωτικά. Είναι στην ευχέρεια του 

προγραμματιστή το να βάλει όλες τις συναρτήσεις στον Ελεγκτή, στην περίπτωση που 

θέλει να χρησιμοποιήσει μόνο Ελεγκτή και Όψη.  

(http://ellislab.com/codeigniter/user-guide/overview/mvc.html) 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προτύπου σχεδίασης MVC είναι δύο: 

Πρώτον, επιτρέπει τις πολλαπλές Όψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η Όψη είναι ξεχωριστή 

από το Μοντέλο και έτσι δεν υπάρχει απευθείας εξάρτηση μεταξύ τους. Έτσι, η διεπαφή 

του χρήστη μπορεί να εμφανίσει πολλαπλές Όψεις των ίδιων δεδομένων στην ίδια 

χρονική στιγμή. Παράδειγμα αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στο 

χρήστη να αλλάξει την εμφάνιση των σελίδων. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω 

σελίδες εμφανίζουν τα ίδια δεδομένα που λαμβάνουν από το κοινό μοντέλο, αλλά τα 

δείχνουν με διαφορετικό τρόπο.  

Δεύτερον, διευκολύνει τις αλλαγές. Οι απαιτήσεις για τη διεπαφή χρήστη γενικά 

αλλάζουν πιο συχνά από τους επιχειρηματικούς κανόνες. Για παράδειγμα, οι χρήστες 

συχνά προτιμούν διαφορετικό χρώμα ή φόντο. Όμως, γενικά το Μοντέλο δεν εξαρτάται 

από τις Όψεις και έτσι είναι εύκολο να προσθέσουμε νέες Όψεις στο υπάρχον Μοντέλο.  

Από την άλλη πλευρά, στα αρνητικά του προτύπου MVC συγκαταλέγονται η αύξηση της 

πολυπλοκότητας και το κόστος των συχνών ενημερώσεων.  

Το σχέδιο MVC συμβάλλει στην αύξηση της πολυπλοκότητας του προγράμματος. 

Επίσης, κάνει πιο δύσκολη την αποσφαλμάτωση (debug), επειδή αυξάνει το ποσοστό του 

κώδικα που είναι καθοδηγούμενος από τα γεγονότα (event-driven). 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχέση στενής εξάρτησης ανάμεσα στην Όψη και το 

Μοντέλο, οι προγραμματιστές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την Όψη όταν 

http://ellislab.com/codeigniter/user-guide/overview/mvc.html�
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σχεδιάζουν το Μοντέλο. Η εξήγηση είναι ότι οι συχνές αλλαγές στο Μοντέλο μπορούν 

να προκαλέσουν και συχνές αλλαγές στις Όψεις.  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx) 

Τέλος, όσον αφορά την ιστορία του MVC, αξίζει να αναφέρουμε ότι αναπτύχθηκε από 

τον Trygve Reenskaug ως framework για την πλατφόρμα Smalltalk στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 (Fowler, 2003).  

Ο Steve Burbeck περιέγραψε αρχικά το MVC framework, όπως αυτό εφαρμόστηκε στο 

Smalltalk-80 (Burbeck, 1992). 

 

 1.4.4 Codeigniter 

Το Codeigniter είναι ένα από τα πιο δημοφιλή frameworks για ανάπτυξη κώδικα PHP. 

Είναι ανοιχτού κώδικα και είναι ίσως το καλύτερο για τους αρχάριους, αφού είναι 

εύκολο στην εκμάθησή του. Επίσης, απαιτεί σχεδόν μηδαμινή διαμόρφωση, γεγονός που 

το καθιστά επίσης πολύ καλή επιλογή για τους αρχάριους. Μια διαφορά του σε σχέση με 

άλλα frameworks είναι ότι δεν εφαρμόζει το πρότυπο MVC αυστηρά, αφού ο 

προγραμματιστής πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά μόνο Ελεγκτή (Controller) και 

Όψη (View), δηλαδή μπορεί να παραλείψει το Μοντέλο (Model).  

Σύμφωνα με άρθρο στην ιστοσελίδα www.tisindia.com , τα πιο δημοφιλή frameworks 

για php το 2014 είναι τα εξής: Laravel, Phalcon, Symfony, Yii Framework, Codeigniter, 

CakePHP και Zend. (http://www.tisindia.com/blog/7-best-php-frameworks-2014/) 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο www.sitepoint.com  στο τέλος του 2013, το 

Laravel είναι το πιο δημοφιλές framework για PHP με ποσοστό 25,85%, ακολουθεί το 

Phalcon με ποσοστό 16,73%, το Symfony2 είναι στην θέση με 10,62%, ενώ την τέταρτη 

θέση μοιράζονται το Codeigniter και το Yii (από 7,62%).  

(http://www.sitepoint.com/best-php-frameworks-2014/) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx�
http://www.tisindia.com/�
http://www.tisindia.com/blog/7-best-php-frameworks-2014/�
http://www.sitepoint.com/�
http://www.sitepoint.com/best-php-frameworks-2014/�
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 1.4.5 Apache  

Ο Apache είναι ένας πολύ διαδεδομένος διαδικτυακός διακομιστής (web server).  

Ο στόχος του Apache Software Foundation, στο οποίο ανήκει και το project του Apache, 

είναι η παροχή ενός δωρεάν διαδικτυακού διακομιστή ανοιχτού κώδικα υψηλών 

προδιαγραφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκατοντάδες φίλοι του Apache έχουν συμβάλει 

στο project με τον κώδικά τους, τις απόψεις τους ή στον τομέα της τεκμηρίωσης.  

(http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html)  

 

 1.4.6 MySQL 

Η MySQL είναι το πιο δημοφιλές παγκοσμίως σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων. Η MySQL είναι ανοιχτού κώδικα. Η χρήση της MySQL μπορεί να 

αποδειχθεί αποδοτική όσον αφορά το χρόνο και τα χρήματα. Για αυτό το λόγο, μεγάλες 

εταιρίες που χρησιμοποιούν τη MySQL είναι οι εταιρίες Facebook, Google, Adobe, 

Alcatel Lucent και Zappos. 

(http://www.mysql.com/why-mysql/)  

 1.4.7 HTML 

Τα αρχικά της HTML σημαίνουν Γλώσσα σημείωσης υπερκειμένου (Hypertext Markup 

Language) (Lemay et al., 2011). Βασίστηκε στη SGML, τα αρχικά της οποίας σημαίνουν 

πρότυπη γενική γλώσσα σημείωσης. Η SGML αποτελεί ένα αρκετά μεγαλύτερο και 

αρκετά πιο σύνθετο σύστημα επεξεργασίας εγγράφων.  

Για να γράψει κάποιος σελίδες HTML, δεν απαιτείται ιδιαίτερη γνώση της SGML. Ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό της SGML είναι ότι ασχολείται με τη γενική δομή του 

περιεχομένου των εγγράφων, όχι όμως και με την εμφάνιση. Η συγκεκριμένη 

πληροφορία είναι χρήσιμη, προκειμένου να κατανοήσει κάποιος και τη λειτουργία της 

HTML (Lemay et al., 2011). 

http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html�
http://www.mysql.com/why-mysql/�
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Μέσα στα έγγραφα της HTML χρησιμοποιούνται ετικέτες (tags). Αυτές καθορίζουν τα 

στυλ που χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, στα επιτρεπτά στυλ για 

ιστοσελίδες HTML ανήκουν επικεφαλίδες, παράγραφοι, λίστες και πίνακες. Η HTML 

μπορεί να καθορίσει επίσης στυλ χαρακτήρων, όπως για παράδειγμα έντονα γράμματα 

(Lemay et al., 2011).  

Στην πράξη χρησιμοποιείται αρκετά η XHTML, η οποία είναι γραμμένη σε XML (που 

σημαίνει εκτεταμένη γλώσσα σημείωσης). Η XML αποτελεί πρότυπο γλώσσας 

σημείωσης, που προέρχεται από τη SGML, όπως και η HTML. Το πρότυπο της XHTML 

ακολουθεί πιο αυστηρούς κανόνες σε σχέση με αυτό της HTML, όσον αφορά τη δομή 

των εγγράφων. Για παράδειγμα, η XHTML απαιτεί όλες οι ετικέτες να κλείνουν. 

Διαφορετικά δε θεωρεί το έγγραφο έγκυρο (Lemay et al., 2011). 

Το νέο πρότυπο της HTML είναι το πρότυπο HTML5. Η HTML5 στοχεύει στο να 

ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές απαιτήσεις του Διαδικτύου. Για αυτό, προχωράει 

στην εισαγωγή νέων στοιχείων. Τέτοια στοιχεία αποτελούν, για παράδειγμα, τα 

<header> και <footer> για τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα αντίστοιχα (Lemay et al., 

2011).  

Μια μεγάλη εταιρία που έχει υιοθετήσει από νωρίς την HTML5 είναι το Youtube. Στη 

σελίδα http://www.youtube.com/html5 μπορεί όποιος θέλει να επιλέξει την εφαρμογή 

της HTML5 για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, κάτι που κάνει τη σελίδα πιο ελαφριά, 

αφού για την παρακολούθηση των βίντεο αρκεί η χρήση της HTML5, χωρίς τη χρήση 

επιπρόσθετων προγραμμάτων αναπαραγωγής βίντεο.  

 

 1.4.8 CSS 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα διαδοχικά φύλλα στυλ ονομάζεται CSS (από 

τις λέξεις Cascading Style Sheets). Η CSS ασχολείται με τη μορφοποίηση και την 

εμφάνιση των πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο, ορίζει δομές στυλ, 

όπως γραμματοσειρές, χρώματα και τοποθέτηση. Ο κώδικας της CSS μπορεί είτε να 

ενσωματωθεί σε μια ιστοσελίδα HTML είτε να γραφτεί σε ένα ξεχωριστό αρχείο με 

επέκταση .css (Meloni et al., 2010). 

http://www.youtube.com/html5�
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Η CSS χρησιμοποιεί μια ιεραρχία, σύμφωνα με την οποία τα πιο συγκεκριμένα στυλ 

επικαλύπτουν τα πιο γενικά στυλ. Αυτή η ιεραρχία εξηγεί το χαρακτηρισμό «διαδοχικά» 

(cascading) (Meloni et al., 2010).   

 

 1.4.9 JavaScript 

Η JavaScript είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα σεναρίων από την πλευρά του πελάτη 

(client-side scripting). Σε αντίθεση με την PHP, εδώ τα σενάρια παραδίδονται στον 

browser του χρήστη μαζί με το περιεχόμενο της σελίδας. Η χρήση της JavaScript 

συμβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας απόκρισης της σελίδας, αφού ο κώδικας 

εκτελείται τοπικά στον browser. Έτσι, βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη (Ballard et al., 

2013). 

Παραδείγματα χρήσης της JavaScript στην καθημερινότητα του προγραμματιστή είναι 

τα ακόλουθα: 

-Άνοιγμα νέων παραθύρων π.χ. με συγκεκριμένες ιδιότητες. 

-Επικύρωση των δεδομένων μιας φόρμας (form validation) π.χ. έλεγχος ότι ένας 

τηλεφωνικός αριθμός αποτελείται μόνο από νούμερα. 

-Πρόκληση αλλαγών στην εμφάνιση της σελίδας όταν συγκεκριμένα συμβάντα 

πραγματοποιούνται π.χ. όταν ο δρομέας του ποντικιού περνάει από πάνω (Ballard et al., 

2013). 

 

 1.4.10 JQuery  

Η JQuery είναι η πιο δημοφιλής βιβλιοθήκη της JavaScript, αφού έχει διευκολύνει 

σημαντικά τη δουλειά χιλιάδων προγραμματιστών παγκοσμίως. Η απλή σύνταξη 

καθιστά την εκμάθησή της εύκολη υπόθεση, ενώ το μεγάλο εύρος προσθέτων σημαίνει 

ότι κατά πάσα πιθανότητα ο προγραμματιστής θα βρει αυτό που ψάχνει. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός προγραμματιστών έχει συμβάλει και συνεχίζει να 

συμβάλει στη βελτίωση της JQuery.  
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Στη σελίδα http://jquery.com/download/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη 

βιβλιοθήκη JQuery. Η εναλλακτική και συνήθως καλύτερη επιλογή είναι η χρήση μιας 

απομακρυσμένης έκδοσης από το CDN (Content Delivery Network) (Ballard et al., 

2013). 

 

 1.4.11 AJAX 

Η τεχνική AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) είναι χρήσιμη για τη δημιουργία 

γρήγορων δυναμικών ιστοσελίδων. Επιτρέπει την ενημέρωση των ιστοσελίδων 

ασύγχρονα, ανταλλάσοντας με το server μικρές ποσότητες δεδομένων στο παρασκήνιο. 

Το σημαντικό στοιχείο από αυτό το γεγονός είναι ότι μπορούν να ενημερωθούν μέρη 

μιας ιστοσελίδας, χωρίς να χρειαστεί πλήρης ανανέωση της ιστοσελίδας. Χωρίς τη 

χρήση της τεχνικής AJAX, η ανανέωση της ιστοσελίδας είναι αναπόφευκτη.  

Παραδείγματα πολύ γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν AJAX είναι το Youtube, 

το Gmail, το Google Maps και το Facebook.  

(http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp)  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η τεχνική AJAX αρκετά συχνά χρησιμοποιείται με χρήση της 

βιβλιοθήκης JQuery. Αυτό συμβαίνει, διότι η JQuery παρέχει αρκετές χρήσιμες 

μεθόδους, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο κώδικα και λιγότερη προσπάθεια εκ μέρους 

του προγραμματιστή (Ballard et al., 2013). 

 

http://jquery.com/download/�
http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp�
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 2 Ανάλυση 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε το σύστημα. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να 

αναλυθούν οι απαιτήσεις του, οι κατηγορίες χρηστών και οι λειτουργίες που θα πρέπει 

να υποστηρίζει. Θα εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX 

(Χατζηγεωργίου, 2008), που επιτρέπει τη συστηματική μετάβαση από τις αρχικές 

απαιτήσεις (που διατυπώνει ο πελάτης) στον κώδικα υλοποίησης των συγκεκριμένων 

απαιτήσεων.  

 

 2.1  Ανάλυση απαιτήσεων 

Το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί αφορά τη διαχείριση ηλεκτρονικών αιτήσεων 

για το μεταπτυχιακό. Ο χρήστης που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα 

πρέπει να υποβάλει αίτηση εντός των προθεσμιών. Η Γραμματεία λαμβάνει την αίτηση 

και την βαθμολογεί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συγκεντρώσει την απαιτούμενη 

βαθμολογία, το σύστημα τον ενημερώνει ότι προκρίνεται στη δεύτερη φάση. 

Διαφορετικά, το σύστημα τον ενημερώνει ότι η αίτησή του απορρίπτεται. Αν ο 

υποψήφιος έπειτα και από τη φάση της συνέντευξης συγκεντρώσει την απαιτούμενη 

βαθμολογία, τότε το σύστημα τον ενημερώνει ότι η αίτησή του γίνεται δεκτή στο 

μεταπτυχιακό. Στην αντίθετη περίπτωση, ενημερώνεται ότι η αίτησή του αποτυγχάνει.  

Επίσης, το σύστημα υποστηρίζει την αποστολή αίτησης συστατικής επιστολής από το 

συνδεδεμένο φοιτητή προς ένα reviewer. Το σύστημα στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και ενημερώνει το reviewer. Ο reviewer εγγράφεται στο σύστημα, 

βλέπει τη λίστα με τις αιτήσεις που δεν έχει απαντήσει και έπειτα απαντάει στην αίτηση 

συστατικής επιστολής του φοιτητή. Μόλις ο reviewer απαντήσει, η συγκεκριμένη αίτηση 

συστατικής διαγράφεται από τη λίστα που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο reviewer. 

Εκτός από τη Γραμματεία, και ο Διαχειριστής μπορεί να διαχειρίζεται χρήστες, δηλαδή 

μπορεί να επεξεργάζεται, να εισάγει και να διαγράφει χρήστες στο σύστημα. 
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 2.2  Λειτουργίες 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι 

οι εξής: 

- Αίτηση υποψηφίου 

- Σύνδεση στο σύστημα 

- Αίτηση συστατικής επιστολής 

- Εγγραφή reviewer 

- Βαθμολόγηση της αίτησης 

- Επεξεργασία στοιχείων χρήστη 

 

 2.3  Περιπτώσεις χρήσης 

Για αυτές τις λειτουργίες, θα δούμε τις περιπτώσεις χρήσης εξετάζοντας τη βασική ροή 

και την εναλλακτική ροή. Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία ICONIX, την οποία εξηγήσαμε 

εν συντομία πιο πριν.  

 

Βασική Ροή 

Αίτηση υποψηφίου 

1. Ο χρήστης επιλέγει στην κύρια οθόνη το σύνδεσμο «νέα αίτηση». 

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «αίτηση για το μεταπτυχιακό». 

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης και τα προσωπικά στοιχεία του και 

επιλέγει υποβολή. 

4. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης και του φοιτητή στη βάση. 

5. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιτυχούς υποβολής αίτησης. 
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Εναλλακτική Ροή 

4.α.1 Υπάρχει κενό πεδίο ή άλλο λάθος στην αίτηση. 

4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη αίτησης με μήνυμα σφάλματος. 

4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής. 

 

Βασική Ροή 

Σύνδεση στο σύστημα 

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην κύρια οθόνη, εκεί συμπληρώνει όνομα χρήστη και 

συνθηματικό και επιλέγει υποβολή. 

2. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη για συνδεδεμένους χρήστες. 

Εναλλακτική Ροή 

2.α.1 Υπάρχει λάθος όνομα χρήστη ή λάθος συνθηματικό. 

2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την κύρια οθόνη με μήνυμα σφάλματος. 

2.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 1 της βασικής ροής. 

 

Βασική Ροή 

Αίτηση συστατικής επιστολής 

1. Ο χρήστης επιλέγει στην κύρια οθόνη το σύνδεσμο «αίτηση συστατικής 

επιστολής». 

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «αίτηση συστατικής επιστολής». 

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης συστατικής και επιλέγει υποβολή. 

4. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης συστατικής στη βάση. 
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5. Το σύστημα στέλνει email στο reviewer. 

Εναλλακτική Ροή 

4.α.1 Υπάρχει κενό πεδίο ή άλλο λάθος στην αίτηση. 

4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη αίτησης συστατικής με μήνυμα σφάλματος. 

4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής. 

 

Βασική Ροή 

Εγγραφή Reviewer 

1. Ο χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στο email που δέχθηκε από το 

σύστημα.  

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «εγγραφή reviewer». 

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας και επιλέγει υποβολή. 

4. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία της φόρμας στη βάση. 

5. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιτυχούς υποβολής φόρμας. 

Εναλλακτική Ροή 

4.α.1 Υπάρχει κενό πεδίο ή άλλο λάθος στην αίτηση. 

4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη εγγραφής με μήνυμα σφάλματος. 

4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής. 

 

Βασική Ροή 

Βαθμολόγηση αίτησης 
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1. Ο χρήστης Γραμματεία είναι (ως συνδεδεμένος στο σύστημα) στην οθόνη 

«Διαχείριση αιτήσεων» και επιλέγει το σύνδεσμο «επεξεργασία αίτησης». 

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «επεξεργασία αίτησης». 

3. Ο χρήστης Γραμματεία συμπληρώνει τα πεδία και επιλέγει υποβολή. 

4. Το σύστημα αποθηκεύει τα νέα στοιχεία της αίτησης στη βάση. 

5. Το σύστημα υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία για την αίτηση.  

6. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιτυχούς επεξεργασίας. 

Εναλλακτική Ροή 

4.α.1 Υπάρχει κενό πεδίο ή άλλο λάθος στη φόρμα. 

4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας αίτησης με μήνυμα σφάλματος. 

4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής. 

 

Βασική Ροή 

Επεξεργασία στοιχείων χρήστη 

1. Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και επιλέγει το σύνδεσμο 

«επεξεργασία». 

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «επεξεργασία». 

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία και επιλέγει υποβολή. 

4. Το σύστημα αποθηκεύει τα νέα στοιχεία του χρήστη στη βάση. 

5. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιτυχούς επεξεργασίας. 

Εναλλακτική Ροή 

4.α.1 Υπάρχει κενό πεδίο ή άλλο λάθος στη φόρμα. 
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4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας με μήνυμα σφάλματος. 

4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής. 

 2.4  Ανάλυση υλοποίησης 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται σαφές ότι θα χρειαστούμε τεχνολογίες που 

θα υλοποιούν προγραμματισμό διαδικτύου, αφού πρόκειται για σύστημα που δέχεται 

ηλεκτρονικές αιτήσεις για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Γενικότερα, οι 

περισσότερες λειτουργίες του συστήματος απαιτούν την υλοποίηση με γλώσσα 

κατάλληλη για διαδικτυακό προγραμματισμό. Επίσης, είναι σαφές ότι το σύστημά μας 

θα πρέπει να συνδεθεί με μια βάση δεδομένων για την καταχώριση των αιτήσεων, των 

χρηστών, κτλ. 
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 3 Σχεδίαση 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε αρχικά με τη σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων και 

έπειτα με τη σχεδίαση της εφαρμογής όσον αφορά το προγραμματιστικό σκέλος. 

  

 3.1  Πίνακες Βάσης Δεδομένων 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η Βάση Δεδομένων δημιουργήθηκε στη 

MySQL. Ονομάζεται ci_db και αποτελείται από 13 πίνακες. Παρακάτω ακολουθεί σε 

αλφαβητική σειρά η παρουσίαση των πινάκων.   

 

Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρούνται οι διαχειριστές του συστήματος. 

Πίνακας administrators: 

 

Πίνακας 3-1. Διαχειριστές 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

admin_id mediumint(8) πρωτεύον αύξων αριθμός 

user_name varchar(10) μοναδικό  

pass varchar(40)   

email varchar(40) μοναδικό  

first_name varchar(20)   

last_name varchar(40)   

registration_date datetime   
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- Το admin_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των διαχειριστών. 

Κάθε φορά που καταχωρείται νέος διαχειριστής αυξάνεται κατά ένα. 

- Το user_name είναι το μοναδικό όνομα χρήστη κάθε διαχειριστή. 

- Το pass είναι το συνθηματικό με το οποίο συνδέεται στο σύστημα ο διαχειριστής. 

- Το email είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή. 

- Το first_name είναι το μικρό όνομα του διαχειριστή. 

- Το last_name είναι το επώνυμο του διαχειριστή. 

- Το registration_date είναι η ημερομηνία καταχώρισης του διαχειριστή στο 

σύστημα.  

 

Στον πίνακα aitiseis καταχωρούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων για το μεταπτυχιακό. 

Πίνακας aitiseis: 

Πίνακας 3-2. Αιτήσεις 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

aitisi_id mediumint(8) πρωτεύον αύξων αριθμός 

student_id mediumint(8) ξένο  

eks_id tinyint(1) ξένο  

viografiko text   

uni_id smallint(5) ξένο  

dep_id smallint(5) ξένο  

vathmos_ptixiou float(4,2)   

email_sistatiki1 varchar(40)   
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email_sistatiki2 varchar(40)   

eng_id tinyint(1) ξένο  

loipoi_titloi text   

experience text   

vathmos_ereunas tinyint(1)   

vathmos_prosopikotitas tinyint(1)   

vathmos_empeirias tinyint(1)   

vathmos_titlwn tinyint(1)   

vathmos_glwsswn tinyint(1)   

vathmos_sinenteuksi float(4,2)   

elegxos_gram tinyint(1)   

vathmologithike tinyint(1)   

failed_phase2 tinyint(1)   

failed_phase3 tinyint(1)   

mark_2 float(4,2)   

total_mark float(5,2)   

registration_date datetime   

- Το aitisi_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των αιτήσεων. Κάθε 

φορά που κάνει αίτηση ένας υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής αυξάνεται κατά 

ένα. 

- Το student_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα students και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό φοιτητή. 
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- Το eks_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα ekseidikeuseis και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό εξειδίκευσης. 

- Το viografiko καταχωρεί κείμενο με το βιογραφικό του υποψήφιου. 

- Το uni_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα universities και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό ιδρύματος. 

- Το dep_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα departments και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό τμήματος. 

- Το vathmos_ptixiou αφορά το βαθμό πτυχίου του υποψήφιου. 

- Το email_sistatiki1 αφορά το email του καθηγητή που έστειλε την πρώτη 

συστατική. 

- Το email_sistatiki2 αφορά το email του καθηγητή που έστειλε τη δεύτερη 

συστατική. 

- Το eng_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα english και δηλώνει το μοναδικό 

αριθμό επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

- Το loipoi_titloi αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιπούς τίτλους 

σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου και τίτλους ξένων γλωσσών. 

- Το experience αφορά αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 

- Το vathmos_ereunas είναι το πεδίο για τη βαθμολόγηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας του υποψηφίου. 

- Το vathmos_prosopikotitas είναι το πεδίο για το βαθμό προσωπικότητας του 

υποψηφίου. 

- Το vathmos_empeirias είναι το πεδίο για το βαθμό εμπειρίας του υποψηφίου. 

- Το vathmos_titlwn είναι το πεδίο για το βαθμό τίτλων του υποψηφίου. 

- Το vathmos_glwsswn είναι το πεδίο για το βαθμό των γλωσσών του υποψηφίου. 

- Το vathmos_sinenteuksi είναι το πεδίο για το βαθμό συνέντευξης του υποψηφίου. 
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- Το elegxos_gram δηλώνει αν ελέγχθηκε ή όχι η αίτηση από τη Γραμματεία (το 0 

σημαίνει ότι δεν ελέγχθηκε, ενώ το 1 ότι ελέγχθηκε). 

- Το vathmologithike δηλώνει αν βαθμολογήθηκε ή όχι η αίτηση από τη 

Γραμματεία (το 0 σημαίνει ότι δε βαθμολογήθηκε, ενώ το 1 ότι βαθμολογήθηκε). 

- Το failed_phase2 δηλώνει αν απέτυχε η αίτηση στην 2η φάση (το 0 σημαίνει ότι 

δεν απέτυχε στην 2η φάση, ενώ το 1 ότι απέτυχε στην 2η φάση). 

- Το failed_phase3 δηλώνει αν απέτυχε η αίτηση στην 3η φάση (το 0 σημαίνει ότι 

δεν απέτυχε στην 3η φάση, ενώ το 1 ότι απέτυχε στην 3η φάση). 

- Το mark_2 είναι ο βαθμός του υποψήφιου για τη δεύτερη φάση. 

- Το total_mark είναι ο τελικός βαθμός που συγκέντρωσε ο υποψήφιος. 

- Το registration_date είναι το πεδίο για την καταχώριση της ημερομηνίας που 

υποβλήθηκε η αίτηση από την πλευρά του υποψηφίου. 

 

Στον πίνακα aitiseis_sistatikis καταχωρούνται οι αιτήσεις των φοιτητών για συστατική 

επιστολή. 

Πίνακας aitiseis_sistatikis: 

 

Πίνακας 3-3. Αιτήσεις Συστατικής 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

aitisi_sist_id mediumint(8) πρωτεύον αύξων αριθμός 

student_id mediumint(8) ξένο  

email varchar(40)   

ikanopoiithike tinyint(1)   
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registration_date datetime   

 

 

- Το aitisi_sist_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των αιτήσεων 

συστατικής επιστολής. Κάθε φορά που κάνει αίτηση ένας εγγεγραμμένος  

φοιτητής για συστατική επιστολή αυξάνεται κατά ένα. 

- Το student_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα students και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό φοιτητή. 

- Το email είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του reviewer. 

- Το ikanopoiithike δηλώνει αν ικανοποιήθηκε η αίτηση του φοιτητή (το 0 

σημαίνει ότι δεν απάντησε προς το παρόν ο reviewer, ενώ το 1 ότι απάντησε). 

- Το registration_date είναι το πεδίο για την καταχώριση της ημερομηνίας που 

έγινε η αίτηση για συστατική επιστολή. 

 

Ο πίνακας ci_sessions μας βοηθάει να κρατήσουμε στοιχεία για τη σύνοδο (session) των 

χρηστών όταν επισκέπτονται και όταν συνδέονται με το σύστημα. 

Πίνακας ci_sessions: 

 

Πίνακας 3-4. Σύνοδοι 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

session_id varchar(40) πρωτεύον default 0 

ip_address varchar(45)  default 0 

user_agent varchar(120)   
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last_activity int(10)  default 0 

user_data text   

 

- Το session_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των συνόδων 

(sessions).  

- Το ip_address χρησιμεύει για την καταχώριση της ip διεύθυνσης των χρηστών 

που επισκέπτονται το σύστημα. 

- Το user_agent χρησιμεύει για την καταχώριση των πρακτόρων (π.χ. Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) των χρηστών που επισκέπτονται το 

σύστημα. 

- Το last_activity είναι το πεδίο για την καταχώριση της τελευταίας επίσκεψης του 

χρήστη. 

- Το user_data είναι πεδίο το οποίο μας βοηθάει να προσθέσουμε περισσότερα 

δεδομένα για τη σύνοδο, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη και το μοναδικό 

αναγνωριστικό των συνδεδεμένων χρηστών. 

 

Ο πίνακας dates αποσκοπεί στο να αποθηκεύει την ημερομηνία έναρξης και την 

ημερομηνίας λήξης όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων.  

Πίνακας dates: 

 

Πίνακας 3-5. Ημερομηνίες 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

start_date date   

end_date date   
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- Το start_date είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. 

- Το end_date είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

 

Ο πίνακας departments είναι ο πίνακας στον οποίο καταχωρούνται τα Τμήματα των 

Ιδρυμάτων. 

Πίνακας departments: 

 

Πίνακας 3-6. Τμήματα 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

dep_id smallint(5) πρωτεύον αύξων αριθμός 

dep_name varchar(40)   

sinafeia_sist_ipol float(3,2)   

sinafeia_epix_plir float(3,2)   

uni_id smallint(5) ξένο  

 

- Το dep_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των τμημάτων των 

ιδρυμάτων. Κάθε φορά που καταχωρείται στο σύστημα ένα νέο τμήμα αυξάνεται 

κατά ένα. 

- Το dep_name είναι το πεδίο για την ονομασία του τμήματος. 

- Το sinafeia_sist_ipol είναι το πεδίο που περιέχει το συντελεστή της συνάφειας του 

τμήματος όσον αφορά τις αιτήσεις για την Εξειδίκευση Συστήματα Υπολογιστών. 
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- Το sinafeia_epix_plir είναι το πεδίο που περιέχει το συντελεστή της συνάφειας του 

τμήματος όσον αφορά τις αιτήσεις για την Εξειδίκευση Επιχειρηματική 

Πληροφορική. 

- Το uni_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα universities και δηλώνει το μοναδικό 

αριθμό ιδρύματος. 

 

Ο πίνακας ekseidikeuseis περιέχει τις Εξειδικεύσεις του Μεταπτυχιακού. 

Πίνακας ekseidikeuseis: 

 

Πίνακας 3-7. Εξειδικεύσεις 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

eks_id tinyint(1) πρωτεύον αύξων αριθμός 

eks_name varchar(30)   

 

- Το eks_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των εξειδικεύσεων που 

λειτουργούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κάθε φορά που καταχωρείται μια  

Εξειδίκευση αυξάνεται κατά ένα. 

- Το eks_name αφορά την ονομασία της Εξειδίκευσης. 

 

Ο πίνακας english περιέχει τα επίπεδα γνώσης αγγλικών και τα μόρια που αυτά δίνουν. 

Πίνακας english: 

 

Πίνακας 3-8. Αγγλικά 
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Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

eng_id tinyint(1) πρωτεύον αύξων αριθμός 

eng_level varchar(30)   

eng_moria float(3,2)   

 

- Το eng_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των επιπέδων της γνώσης 

αγγλικών που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για να γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό. 

Κάθε φορά που καταχωρείται νέο επίπεδο ο αριθμός αυξάνεται κατά ένα.    

- Το eng_level αφορά το επίπεδο γνώσης αγγλικών π.χ. Β2. 

- Το eng_moria αφορά το συντελεστή που δίνει στη βαθμολογία της αίτησης το κάθε 

επίπεδο γνώσης αγγλικών. 

 

Ο πίνακας κρατάει πληροφορίες όσον αφορά τη φάση που βρίσκεται το σύστημα. 

Πίνακας faseis: 

 

Πίνακας 3-9. Φάσεις 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

fasi_id tinyint(1) πρωτεύον αύξων αριθμός 

fasi_name varchar(20)   

fasi_boolean tinyint(1)   

 

- Το fasi_id είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε φάσης και είναι αύξων αριθμός.   

- Το fasi_name είναι η ονομασία της κάθε φάσης. 
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- Το fasi_boolean περιέχει τιμές 0 ή 1, ανάλογα με το αν το σύστημα έχει φτάσει στη 

συγκεκριμένη φάση ή όχι. Μόλις το σύστημα μεταβεί σε κάποια επόμενη φάση, 

το 0 της αντίστοιχης φάσης σε αυτό το πεδίο γίνεται 1. 

 

Στον πίνακα grammateia καταχωρούμε τους χρήστες της Γραμματείας. 

Πίνακας grammateia: 

 

Πίνακας 3-10. Γραμματεία 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

grammateia_id mediumint(8) πρωτεύον αύξων αριθμός 

user_name varchar(10) μοναδικό  

pass varchar(40)   

email varchar(40) μοναδικό  

first_name varchar(20)   

last_name varchar(40)   

phone_number bigint(10)   

registration_date datetime   

 

- Το grammateia_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των χρηστών της 

Γραμματείας. Κάθε φορά που καταχωρείται ένας νέος χρήστης Γραμματείας 

αυξάνεται κατά ένα. 

- Το user_name είναι το μοναδικό όνομα χρήστη κάθε χρήστη Γραμματείας. 

- Το pass είναι το συνθηματικό με το οποίο συνδέεται στο σύστημα η Γραμματεία. 
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- Το email είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη Γραμματείας. 

- Το first_name είναι το μικρό όνομα του χρήστη Γραμματείας. 

- Το last_name είναι το επώνυμο του χρήστη Γραμματείας. 

- Το phone_number είναι το τηλέφωνο του χρήστη Γραμματείας, με το οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν.  

- Το registration_date είναι η ημερομηνία καταχώρισης του χρήστη Γραμματείας 

στο σύστημα.  

 

Στον πίνακα reviewers καταχωρούνται τα στοιχεία των χρηστών που είναι reviewers.  

Πίνακας reviewers: 

 

Πίνακας 3-11. Reviewers 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

reviewer_id mediumint(8) πρωτεύον αύξων αριθμός 

user_name varchar(10) μοναδικό  

pass varchar(40)   

email varchar(40) μοναδικό  

first_name varchar(20)   

last_name varchar(40)   

title varchar(30)   

uni_id smallint(5) ξένο  

dep_id smallint(5) ξένο  
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phone_number bigint(10)   

registration_date datetime   

 

- Το reviewer_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των reviewers. 

Κάθε φορά που καταχωρείται ένας νέος reviewer στο σύστημα αυξάνεται κατά 

ένα. 

- Το user_name είναι το μοναδικό όνομα χρήστη κάθε reviewer. 

- Το pass είναι το συνθηματικό με το οποίο συνδέεται στο σύστημα o κάθε 

reviewer. 

- Το email είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση του reviewer. Σε αυτή τη 

διεύθυνση λαμβάνει το email όταν ένας φοιτητής τού ζητάει συστατική επιστολή. 

- Το first_name είναι το μικρό όνομα του reviewer. 

- Το last_name είναι το επώνυμο του reviewer. 

- Το title είναι ο τίτλος που φέρει ο reviewer π.χ. Επίκουρος Καθηγητής. 

- Το uni_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα universities και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό ιδρύματος. 

- Το dep_id είναι το ξένο κλειδί από τον πίνακα departments και δηλώνει το 

μοναδικό αριθμό τμήματος. 

- Το phone_number είναι το τηλέφωνο του reviewer. 

- Το registration_date είναι η ημερομηνία καταχώρισης του χρήστη Γραμματείας 

στο σύστημα.  
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Πίνακας students: 

Στον πίνακα students καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών. 

 

Πίνακας 3-12. Φοιτητές 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

student_id mediumint(8) πρωτεύον αύξων αριθμός 

user_name varchar(10) μοναδικό  

pass varchar(40)   

email varchar(40) μοναδικό  

registration_date datetime   

first_name varchar(20)   

last_name varchar(40)   

father_name varchar(20)   

mother_name varchar(20)   

identity_number varchar(20)   

afm bigint(9)   

address varchar(30)   

postcode bigint(10)   

city varchar(30)   

phone_number1 bigint(10)   
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phone_number2 bigint(10)   

 

- Το student_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των φοιτητών. Κάθε 

φορά που καταχωρείται ένας νέος φοιτητής στο σύστημα αυξάνεται κατά ένα. 

- Το user_name είναι το μοναδικό όνομα χρήστη κάθε φοιτητή. 

- Το pass είναι το συνθηματικό με το οποίο συνδέεται στο σύστημα o κάθε φοιτητής. 

- Το email είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση του φοιτητή.  

- Το registration_date είναι η ημερομηνία καταχώρισης του φοιτητή στο σύστημα. 

- Το first_name είναι το μικρό όνομα του φοιτητή. 

- Το last_name είναι το επώνυμο του φοιτητή. 

- Το father_name είναι το πατρώνυμο του φοιτητή. 

- Το mother_name είναι το μητρώνυμο του φοιτητή. 

- Το identity_number είναι ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή. 

- Το afm είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φοιτητή. 

- Το address είναι η διεύθυνση του φοιτητή. 

- Το postcode είναι ο ταχυδρομικός κώδικας του φοιτητή. 

- Το city είναι η πόλη του φοιτητή. 

- Το phone_number1 είναι το πρώτο τηλέφωνο του φοιτητή.  

- Το phone_number2 είναι το δεύτερο τηλέφωνο του φοιτητή και είναι προαιρετικό. 
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Πίνακας universities: 

Στον πίνακα universities καταχωρούνται τα  Ιδρύματα (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ).  

 

Πίνακας 3-13. Ιδρύματα 

Όνομα πεδίου Τύπος Κλειδί Πρόσθετα 

uni_id smallint(5) πρωτεύον αύξων αριθμός 

uni_name varchar(30)   

 

- Το uni_id είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των ιδρυμάτων. Κάθε φορά 

που καταχωρείται στο σύστημα ένα νέο ίδρυμα αυξάνεται κατά ένα. 

- Το uni_name είναι το πεδίο για την ονομασία του ιδρύματος. 

 

 3.2  Συσχετίσεις μεταξύ των Πινάκων 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναλύσουμε τις συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων, δηλαδή αν 

υπάρχει σχέση ένα προς πολλά, πολλά προς ένα, πολλά προς πολλά, ένα προς ένα, κτλ.  

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα aitiseis και του πίνακα students είναι ένα προς πολλά, 

αφού μια αίτηση μπορεί να έχει μόνο ένα φοιτητή, ενώ ένας υποψήφιος φοιτητής μπορεί 

να κάνει παραπάνω από μια αιτήσεις σε διαφορετικές περιόδους αιτήσεων για το 

μεταπτυχιακό. 

Συσχέτιση aitiseis-students (1:n): 
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Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα aitiseis και του πίνακα ekseidikeuseis είναι ένα προς 

πολλά, αφού μια αίτηση μπορεί να έχει μια εξειδίκευση, ενώ μια εξειδίκευση μπορεί να 

εμφανίζεται σε πολλές αιτήσεις. Για αυτό το λόγο, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα 

ekseidikeuseis συμμετέχει ως ξένο κλειδί στον πίνακα aitiseis. 

Συσχέτιση  aitiseis-ekseidikeuseis (1:n): 

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα aitiseis και του πίνακα universities είναι ένα προς 

πολλά, αφού μια αίτηση μπορεί να έχει ένα ίδρυμα (όσον αφορά το πτυχίο του 

υποψηφίου), ενώ ένα ίδρυμα μπορεί να υπάρχει σε πολλές αιτήσεις. Επομένως, το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα universities συμμετέχει ως ξένο κλειδί στον πίνακα aitiseis. 

Συσχέτιση aitiseis-universities (1:n): 

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα aitiseis και του πίνακα departments είναι ένα προς 

πολλά, αφού μια αίτηση μπορεί να έχει ένα τμήμα (όσον αφορά το πτυχίο του 

υποψηφίου), ενώ ένα τμήμα μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές αιτήσεις. Έτσι, το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα departments συμμετέχει ως ξένο κλειδί στον πίνακα aitiseis. 

Συσχέτιση aitiseis-departments (1:n): 

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα aitiseis και του πίνακα english είναι ένα προς πολλά, 

αφού μια αίτηση μπορεί να έχει μόνο ένα επίπεδο αγγλικών, ενώ ένα επίπεδο αγγλικών 

μπορεί να υπάρχει σε πολλές αιτήσεις. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα english συμμετέχει ως ξένο κλειδί στον πίνακα aitiseis. 

Συσχέτιση aitiseis-english (1:n): 

 

Συσχέτιση  aitiseis_sistatitikis-students (1:n): 
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Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα aitiseis_sistatitikis και του πίνακα students είναι ένα 

προς πολλά, αφού μια αίτηση συστατικής έχει ένα φοιτητή, ενώ ένας φοιτητής μπορεί να 

κάνει πολλές αιτήσεις συστατικής. Άρα, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα students 

συμμετέχει ως ξένο κλειδί στον πίνακα aitiseis_sistatitikis. 

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα departments και του πίνακα universities είναι ένα προς 

πολλά, αφού ένα τμήμα ανήκει σε ένα ίδρυμα, ενώ ένα ίδρυμα έχει πολλά τμήματα. 

Έτσι, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα universities συμμετέχει ως ξένο κλειδί στον πίνακα 

departments. 

Συσχέτιση  departments-universities (1:n): 

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα reviewers και του πίνακα universities είναι ένα προς 

πολλά, αφού ένας reviewer ανήκει σε ένα ίδρυμα, ενώ ένα ίδρυμα μπορεί να έχει 

πολλούς reviewers. Επομένως, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα universities συμμετέχει ως 

ξένο κλειδί στον πίνακα reviewers. 

Συσχέτιση  reviewers-universities (1:n):  

 

Η συσχέτιση μεταξύ του πίνακα reviewers και του πίνακα departments είναι ένα προς 

πολλά, αφού ένας reviewer ανήκει σε ένα τμήμα, ενώ ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς 

reviewers. Για αυτό το λόγο, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα departments συμμετέχει ως 

ξένο κλειδί στον πίνακα reviewers. 

Συσχέτιση  reviewers-departments (1:n):   

 

 3.3  Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων 

Με τη βοήθεια του προγράμματος MySQL Workbench παίρνουμε το Διάγραμμα της 

Βάσης Δεδομένων μας. Το MySQL Workbench είναι οπτικό εργαλείο διαχείρισης 
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Βάσεων Δεδομένων και μπορείτε να το κατεβάσετε επιλέγοντας download στην 

ακόλουθη σελίδα: http://www.mysql.com/products/workbench/ . 

Στο Διάγραμμα φαίνονται και οι συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων, καθώς επίσης και το 

είδους τους π.χ. ένα προς πολλά.  

 

 

Εικόνα 3-1. Βάση Δεδομένων 

 

 3.4  Εγκατάσταση Προγραμμάτων 

Πριν να προχωρήσουμε στην ανάλυση της λογικής του κώδικα, καλό θα είναι να 

παρουσιάσουμε συνοπτικά τι χρειάζεται για την εγκατάσταση των προγραμμάτων και 

κυρίως για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, προκειμένου αυτά να συνεργαστούν μεταξύ 

τους.  

http://www.mysql.com/products/workbench/�
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 3.4.1 Εγκατάσταση XAMPP 

Προκειμένου να εγκαταστήσουμε το XAMPP (που περιέχει PHP, Apache και MySQL, 

τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε), στη σελίδα https://www.apachefriends.org/index.html 

επιλέγουμε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε. Έτσι, εμείς επιλέγουμε 

XAMPP για Windows.  

 

 

Εικόνα 3-2. Εγκατάσταση XAMPP 

 

Έπειτα, εγκαθιστούμε το XAMPP στο φάκελο C:\xampp 

 

Αφού το εγκαταστήσουμε, για να ξεκινήσουμε τον Apache και τη MySQL: 

- Πηγαίνουμε στο φάκελο C:\xampp και εκτελούμε το αρχείο xampp-control. 

- Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, επιλέγουμε δυο Start, ένα για τον Apache και ένα για 

τη MySQL. 

Για επιβεβαίωση γράφουμε στον browser μας τη διεύθυνση localhost/xampp. Θα πρέπει 

να εμφανιστεί η σελίδα του xampp. 

 

https://www.apachefriends.org/index.html�
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Αν αργότερα θέλουμε να σταματήσουμε τη λειτουργία τους, επιλέγουμε Stop. 

 3.4.2 Εγκατάσταση Codeigniter 

Ακολουθεί η εγκατάσταση του Codeigniter, που είναι το framework  που θα 

χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη του κώδικα της PHP.  

Στη σελίδα http://ellislab.com/codeigniter/  επιλέγουμε download και έτσι εγκαθίσταται 

η τελευταία έκδοση του Codeigniter (η έκδοση 2.2.0 κυκλοφόρησε προ ολίγων ημερών). 

Αποθηκεύουμε το συμπιεσμένο φάκελο στον υπολογιστή μας και έπειτα στέλνουμε τον 

αποσυμπιεσμένο φάκελο στη διεύθυνση του υπολογιστή μας: C:\xampp\htdocs  

Μετονομάζουμε το συγκεκριμένο φάκελο σε CI, όνομα που είναι πιο εύκολο να 

πληκτρολογούμε κάθε φορά στον browser μας. 

Για δοκιμή πληκτρολογούμε τώρα στον browser μας http://localhost/CI/  

Αν όλα εγκαταστάθηκαν σωστά, θα πρέπει να εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα: 

 

Εικόνα 3-3. Αρχική σελίδα Codeigniter 

 

http://ellislab.com/codeigniter/�
http://localhost/CI/�
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 3.4.3 Εγκατάσταση Aptana Studio 

Το Aptana Studio είναι το περιβάλλον στο οποίο θα γράψουμε τον κώδικά μας.  

Στη σελίδα http://www.aptana.com/products/studio3/download κάνουμε κλικ στο μπλε 

κουμπί για download. 

 

Εικόνα 3-4. Εγκατάσταση Aptana Studio 

 

Αφού το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας, θα πρέπει να το συνδέσουμε με το 

project μας, έτσι ώστε τα αρχεία της php να ανανεώνονται αυτόματα. 

Ανοίγουμε, λοιπόν, το Aptana Studio 3 και επιλέγουμε από το πάνω μενού: 

http://www.aptana.com/products/studio3/download�
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File -> New ->  PHP Project 

Μόλις ακολουθήσουμε τις παραπάνω οδηγίες, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

Εικόνα 3-5. Νέο PHP Project στο Aptana Studio 

 

Εδώ επιλέγουμε για project name CI και για location C:\xampp\htdocs\CI 

Προσοχή: Καλό θα είναι η συγκεκριμένη διαδικασία των ρυθμίσεων του Aptana να 

προηγηθεί της εγκατάστασης του Codeigniter στο φάκελο C:\xampp\htdocs\CI, αλλιώς 

το Aptana εμφανίζει σφάλμα.  
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Αν έχουν πετύχει οι ρυθμίσεις μας, τότε θα πρέπει στο περιβάλλον του Aptana να 

εμφανιστούν οι φάκελοι του project μας. Για παράδειγμα, κάνουμε κλικ στο αρχείο 

index.html που βρίσκεται στο φάκελο views.  

 

Εικόνα 3-6. Περιβάλλον Aptana Studio 

 

 3.5  Παρουσίαση λογικής κώδικα 

 3.5.1 Φάκελος CI 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το project μας βρίσκεται στη διεύθυνση 

C:\xampp\htdocs\CI 

Στο φάκελο αυτό έχουμε δημιουργήσει τους φακέλους files4users, reports και uploads. 

• files4users: Εδώ βάλαμε κάποια αρχεία που μπορούν να κατεβάσουν οι 

επισκέπτες του συστήματος.  
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• reports:

• 

 Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία csv με τις βαθμολογίες των 

υποψήφιων φοιτητών ανά εξειδίκευση. 

uploads:

Ο πιο σημαντικός φάκελος είναι ο φάκελος application, που βρίσκεται δηλαδή στη 

διεύθυνση C:\xampp\htdocs\CI\ application 

 Στον υποφάκελο aitiseis βρίσκονται τα αρχεία που ανεβάζουν οι 

χρήστες στην αίτησή τους, ενώ στον υποφάκελο aitiseis_sistatikis τα αρχεία που 

ανεβάζουν οι reviewers όσον αφορά τις συστατικές. 

Ο φάκελος application περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: 

• cache 

• config 

• controllers 

• core 

• errors 

• helpers 

• hooks 

• language 

• libraries 

• logs 

• models 

• third_party 

• views 
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 3.5.2 Φάκελος config 

Ο φάκελος config  (που βρίσκεται στη διεύθυνση C:\xampp\htdocs\CI\ 

application\config) περιλαμβάνει κάποια αρχεία στα οποία κάναμε αλλαγές. Αυτά τα 

αρχεία είναι τα εξής: 

• email:

• 

 Συνδεθήκαμε με το mail server μας, για να μπορούμε να στείλουμε mail 

μέσω του συστήματος. 

database:

• 

 Συνδεθήκαμε με τη βάση δεδομένων μας, που βρίσκεται στο localhost, 

για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή μέσω του Codeigniter. 

config:

• 

 Αλλάξαμε τις ρυθμίσεις για τις συνόδους (sessions). 

routes:

• 

 Επιλέξαμε ως default_controller το home, δηλαδή ο πρώτος ελεγκτής που 

εκτελείται είναι ο home, για να φορτώσει την όψη home_view (την αρχική 

σελίδα του συστήματος). 

mimes:

• 

 Εδώ χρειάστηκε να προσθέσουμε μερικά mimes, έτσι ώστε να μπορούν 

να γίνουν upload διαφορετικοί τύποι αρχείων και από τους 3 browsers που 

χρησιμοποιήσαμε (Mozilla Firefox, Google Chrome και Internet Explorer) 

autoload:

Αν εξαιρέσουμε το φάκελο config, που είναι απαραίτητος για τις ρυθμίσεις μας, οι τρεις 

φάκελοι που είναι πολύ σημαντικοί για το project μας είναι οι φάκελοι controllers, 

models και views. Είναι οι φάκελοι που υλοποιούν το πρότυπο MVC, το οποίο 

περιγράψαμε αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 Σε αυτό το αρχείο επιλέξαμε οι βιβλιοθήκες database και session να 

φορτώνονται αυτόματα. Το ίδιο επιλέξαμε και για τους helpers url, html και 

form.  

 

 3.5.3 Φάκελος controllers 

Ο φάκελος controllers περιέχει τους φακέλους admin, grammateia, reviewer και student. 

Επίσης περιέχει τα αρχεία-ελεγκτές:  
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• epikoinonia:

• 

 Λαμβάνει από το epikoinonia_model τους χρήστες της Γραμματείας 

και τους στέλνει στην όψη epikoinonia_view, φορτώνοντας την ταυτόχρονα. 

home:

• 

 Φορτώνει την όψη home_view και το μοντέλο home_model. Είναι ο 

ελεγκτής που φορτώνει την αρχική σελίδα του συστήματος. Κάνει έλεγχο όσον 

αφορά την εισαγωγή ονόματος χρήστη και συνθηματικού και αν αυτά είναι 

σωστά, οδηγεί το χρήστη στην αντίστοιχη σελίδα ιδιωτικής πρόσβασης. 

Διαφορετικά, εμφανίζει μήνυμα σφάλματος. 

nea_aitisi:

• 

 Φορτώνει την όψη form_nea_aitisi, στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να 

κάνει αίτηση για το μεταπτυχιακό. Αν υπάρχουν σφάλματα στη φόρμα, την 

ξαναφορτώνει με τα μηνύματα σφάλματος σε αυτή. Αν όλα τα στοιχεία περάσουν 

επιτυχώς τον έλεγχο, τότε καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με τη βοήθεια 

του μοντέλου nea_aitisi_model. Σε αυτή την περίπτωση, φορτώνεται η όψη 

formsuccess_upload, που ενημερώνει το χρήστη ότι η αίτησή του υποβλήθηκε 

επιτυχώς και του επιτρέπει να ανεβάσει αρχείο. 

plirofories:

• 

 Φορτώνει την όψη plirofories_view, στην οποία ο χρήστης βρίσκει 

πληροφορίες για το μεταπτυχιακό. 

reviewer_reg:

• 

 Φορτώνει την όψη form_reg_reviewer, στην οποία ο reviewer 

μπορεί να κάνει εγγραφή στο σύστημα. Αν υπάρχουν σφάλματα στη φόρμα, την 

ξαναφορτώνει με τα μηνύματα σφάλματος σε αυτή. Αν όλα τα στοιχεία είναι 

σωστά, τότε καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με τη βοήθεια του μοντέλου 

reviewer_reg_model. Σε αυτή την περίπτωση, φορτώνεται η όψη formsuccess, 

που ενημερώνει το reviewer ότι η εγγραφή του στο σύστημα πραγματοποιήθηκε 

επιτυχώς. 

upload: 

 

Ο ελεγκτής upload ανεβάζει το αρχείο του υποψηφίου στο φάκελο που 

φέρει τον αριθμό της αίτησης του υποψηφίου. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται 

από το συγκεκριμένο ελεγκτή και βρίσκεται στη διεύθυνση CI\upload\aitiseis.  

 3.5.3.1 Φάκελος admin 
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Ο φάκελος controllers\admin περιέχει τα αρχεία-ελεγκτές: 

• home_admin

• 

: Είναι ο ελεγκτής που φορτώνει την αρχική σελίδα του 

συνδεδεμένου διαχειριστή. Συγκεκριμένα, φορτώνει την όψη home_admin_view.  

manage_admins

• 

: Είναι ο ελεγκτής για τη διαχείριση των διαχειριστών. Με τα 

δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο manage_admins_model φορτώνει την όψη 

manage_admins_view. Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_admin(), 

edit_admin($admin_id) και delete_admin($admin_id) για εισαγωγή, επεξεργασία 

και διαγραφή διαχειριστή αντίστοιχα. 

manage_grammateia

• 

: Είναι ο ελεγκτής για τη διαχείριση των χρηστών της  

Γραμματείας. Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο 

manage_grammateia_model φορτώνει την όψη manage_grammateia_view. 

Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_grammateia(), 

edit_grammateia($grammateia_id) και delete_grammateia($grammateia_id) για 

εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή χρήστη Γραμματείας αντίστοιχα. 

manage_reviewers

• 

: Ο ελεγκτής αυτός χρησιμεύει στη διαχείριση των reviewers. 

Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο manage_reviewers_model φορτώνει 

την όψη manage_reviewers_view. Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_reviewer(), 

edit_reviewer($reviewer_id) και delete_reviewer($reviewer_id) για εισαγωγή, 

επεξεργασία και διαγραφή reviewer αντίστοιχα. 

manage_students

 

: Ο συγκεκριμένος ελεγκτής χρησιμεύει στη διαχείριση των 

φοιτητών. Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο manage_students_model, 

φορτώνει την όψη manage_students_view. Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_ 

student(), edit_student($student_id) και delete_student(student_id) για εισαγωγή, 

επεξεργασία και διαγραφή φοιτητή αντίστοιχα. 

 3.5.3.2 Φάκελος grammateia 

Ο φάκελος controllers\grammateia περιέχει τα αρχεία-ελεγκτές: 
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• epanafora_sistimatos

• 

: Φορτώνει την όψη epanafora_sistimatos_view, στην οποία 

η Γραμματεία μπορεί να κάνει επαναφορά συστήματος. Για αυτό το λόγο, 

φορτώνει το μοντέλο epanafora_sistimatos_model, για να ενημερώσει τη βάση 

δεδομένων. 

apostoli_email

• 

: Φορτώνει την όψη apostoli_email_view, στην οποία η 

Γραμματεία μπορεί να στείλει μαζικό email σε όλους τους φοιτητές. Τις 

διευθύνσεις των email των φοιτητών τις παίρνει από το μοντέλο 

apostoli_email_model.  

lista_sist_ipol

• 

: Φορτώνει την όψη lista_sist_ipol_view, η οποία παρουσιάζει τις 

βαθμολογίες των υποψήφιων φοιτητών για την εξειδίκευση Συστήματα 

Υπολογιστών (για τη φάση που βρίσκεται το σύστημα τη δεδομένη στιγμή). Τα 

δεδομένα τα παίρνει από τη βάση δεδομένων μέσω του μοντέλου 

Lista_sist_ipol_model. Επίσης, δημιουργεί αρχείο csv με τις βαθμολογίες. 

lista_epix_plir

• 

: Φορτώνει την όψη lista_epix_plir_view, η οποία παρουσιάζει τις 

βαθμολογίες των υποψήφιων φοιτητών για την εξειδίκευση Επιχειρηματική 

Πληροφορική (για τη φάση που βρίσκεται το σύστημα τη δεδομένη στιγμή). Τα 

δεδομένα τα παίρνει από τη βάση δεδομένων μέσω του μοντέλου 

Lista_epix_plir_model. Ακόμη, δημιουργεί αρχείο csv με τις βαθμολογίες. 

manage_dates

• 

: Φορτώνει την όψη manage_dates_view, στην οποία η Γραμματεία 

μπορεί να δηλώσει ημερομηνία έναρξης και ημερομηνίας λήξης υποβολής των 

αιτήσεων. Για αυτό, φορτώνει το μοντέλο Manage_dates_model για ενημέρωση 

της βάσης δεδομένων. 

manage_departments: Ο ελεγκτής αυτός χρησιμεύει στη διαχείριση των 

τμημάτων. Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο 

manage_departments_model, φορτώνει την όψη manage_departments_view. 

Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_dep(), edit_dep($dep_id) και 

delete_dep($dep_id) για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή τμήματος 

αντίστοιχα. 
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• manage_grammateia

• 

: Είναι ο ελεγκτής για τη διαχείριση των χρηστών της  

Γραμματείας. Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο 

manage_grammateia_model, φορτώνει την όψη manage_grammateia_view. 

Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_grammateia(), 

edit_grammateia($grammateia_id) και delete_grammateia($grammateia_id) για 

εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή χρήστη Γραμματείας αντίστοιχα. 

manage_phases

• 

: Φορτώνει την όψη manage_phases_view, στην οποία η 

Γραμματεία μπορεί να οδηγήσει το σύστημα σε επόμενη φάση. Για αυτό, 

φορτώνει το μοντέλο Manage_phases_model για ενημέρωση της βάσης 

δεδομένων. 

manage_reviewers

• 

: Ο ελεγκτής αυτός χρησιμεύει στη διαχείριση των reviewers. 

Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο manage_reviewers_model, 

φορτώνει την όψη manage_reviewers_view. Επίσης, έχει τις συναρτήσεις 

add_reviewer(), edit_reviewer($reviewer_id) και delete_reviewer($reviewer_id) 

για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή reviewer αντίστοιχα. 

manage_students

• 

: Ο συγκεκριμένος ελεγκτής χρησιμεύει στη διαχείριση των 

φοιτητών. Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο manage_students_model, 

φορτώνει την όψη manage_students_view. Επίσης, έχει τις συναρτήσεις 

add_student(), edit_student($student_id) και delete_student(student_id) για 

εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή φοιτητή αντίστοιχα. 

manage_universities

• 

: Ο ελεγκτής αυτός χρησιμεύει στη διαχείριση των 

ιδρυμάτων. Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο 

manage_universities_model, φορτώνει την όψη manage_universities_view. 

Επίσης, έχει τις συναρτήσεις add_uni(), edit_uni($uni_id) και delete_uni($uni_id) 

για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ιδρύματος αντίστοιχα. 

manage_aitiseis: Χρησιμεύει στη διαχείριση των αιτήσεων για το μεταπτυχιακό. 

Με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο manage_aitiseis_model, φορτώνει 

την όψη manage_aitiseis_view. Επίσης, έχει τη συνάρτηση edit_aitisi($aitisi_id) 

για επεξεργασία ή βαθμολόγηση της αίτησης. 
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• home_grammateia

 

: Είναι ο ελεγκτής που φορτώνει την αρχική σελίδα 

συνδεδεμένου χρήστη Γραμματείας. Πιο συγκεκριμένα, φορτώνει την όψη 

home_grammateia_view. 

 3.5.3.3 Φάκελος reviewer 

Ο φάκελος controllers\reviewer περιέχει τα αρχεία-ελεγκτές: 

• edit_reviewer:

• 

 Παίρνει τα δεδομένα του προφίλ του reviewer από το 

edit_reviewer_model και τα παρουσιάζει στην όψη edit_reviewer_view.  

home_reviewer:

• 

 Είναι ο ελεγκτής που φορτώνει την αρχική σελίδα συνδεδεμένου 

reviewer. Πιο συγκεκριμένα, φορτώνει την όψη home_reviewer_view.  

manage_aitiseis_sistatikis:

 

 Πρόκειται για τον ελεγκτή που διαχειρίζεται τις 

αιτήσεις συστατικής από την πλευρά του reviewer. Παίρνει τα δεδομένα των 

αιτήσεων συστατικής από το μοντέλο manage_aitiseis_sistatikis_model και τα 

εμφανίζει στην όψη manage_aitiseis_sistatikis_view.  

 3.5.3.4 Φάκελος student 

Ο φάκελος controllers\student περιέχει τα αρχεία-ελεγκτές: 

• aitisi_sistatikis

• 

: Φορτώνει την όψη aitisi_sistatikis_view, στην οποία ο φοιτητής 

μπορεί να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο και το email του reviewer. Ο 

ελεγκτής αυτός αναλαμβάνει την αποστολή email στο συγκεκριμένο reviewer. 

Επίσης, ο ελεγκτής φορτώνει το μοντέλο aitisi_sistatikis_model, προκειμένου να 

εισαγάγει στη βάση δεδομένων τη συγκεκριμένη αίτηση συστατικής.  

edit_aitisi

• 

: Παίρνει τα δεδομένα της αίτησης του συγκεκριμένου φοιτητή από το 

edit_aitisi_model και τα παρουσιάζει στην όψη edit_aitisi_view. 

edit_student: Παίρνει τα δεδομένα του προφίλ του φοιτητή από το 

edit_student_model και τα παρουσιάζει στην όψη edit_student_view. 
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• home_student

• 

: Ο ελεγκτής αυτός φορτώνει την αρχική σελίδα συνδεδεμένου 

φοιτητή. Πιο συγκεκριμένα, φορτώνει την όψη home_student_view. 

manage_aitiseis_sistatikis

• 

: Φορτώνει την όψη manage_aitiseis_sistatikis_view, η 

οποία εμφανίζει όλες τις αιτήσεις συστατικής που έχει κάνει ο συγκεκριμένος 

φοιτητής, με τα δεδομένα που παίρνει από το μοντέλο 

Manage_aitiseis_sistatikis_model. 

poreia_aitisis

• 

: Φορτώνει την όψη poreia_aitisis_view, στην οποία ο φοιτητής 

ενημερώνεται για την εξέλιξη της αίτησής του για το μεταπτυχιακό. Τα δεδομένα 

λαμβάνονται από το μοντέλο poreia_aitisis_model. 

upload: Φορτώνει την όψη upload_form, στην οποία ο φοιτητής μπορεί να 

ανεβάσει αρχείο στο σύστημα. Αν ο φοιτητής ανεβάσει επιτυχώς αρχείο, τότε ο 

ελεγκτής αυτός φορτώνει την όψη upload_success.  
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 4 Σχεδίαση Διεπαφών 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη σχεδίαση των διεπαφών του συστήματος. 

Θα δούμε με τη σειρά τις διεπαφές που συναντάει ο επισκέπτης, ο Φοιτητής, ο Reviewer, 

ο Διαχειριστής και η Γραμματεία.  

 

 4.1  Επισκέπτης 

 4.1.1 Αρχική σελίδα 

Ο επισκέπτης μπορεί στην αρχική σελίδα να ενημερωθεί για τις προθεσμίες υποβολής 

αίτησης για το μεταπτυχιακό. Επίσης, μπορεί να μεταβεί στη φόρμα της αίτησης, στη 

σελίδα των πληροφοριών ή της επικοινωνίας. Ακόμη, υπάρχει σελίδα για εγγραφή 

reviewer. Φυσικά, η αρχική σελίδα επιτρέπει και τη σύνδεση χρήστη, για όσους έχουν 

ήδη λογαριασμό στο σύστημα. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί, το σύστημα τον οδηγεί σε 

σελίδες ιδιωτικής πρόσβασης, ανάλογα με την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει. 

Κάθε σελίδα ιδιωτικής πρόσβασης έχει σύνδεσμο για Logout, έτσι ώστε να μπορεί ο 

χρήστης να αποσυνδεθεί από το σύστημα. 

 

Εικόνα 4-1. Αρχική σελίδα 
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 4.1.2 Νέα αίτηση 

Ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει στη φόρμα της αίτησης να συμπληρώσει όλα τα πεδία 

που έχουν την ένδειξη (*). Στην αρχή συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία και τα 

στοιχεία διαμονής-επικοινωνίας, έπειτα τα στοιχεία υποψηφιότητας και στο τέλος τα 

στοιχεία σύνδεσης. 

 

Εικόνα 4-2. Φόρμα αίτησης 
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Εικόνα 4-3. Φόρμα αίτησης (2) 
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Σε περίπτωση που υπάρχουν σφάλματα στη φόρμα, το σύστημα ενημερώνει το χρήστη τι 

είδους σφάλματα έχουν γίνει. Για παράδειγμα, στην εικόνα που ακολουθεί ο χρήστης 

έχει ξεχάσει να συμπληρώσει το πεδίο της διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, έχει εισαγάγει όνομα χρήστη που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων και 

επίσης το πεδίο επιβεβαίωσης του συνθηματικού περιέχει διαφορετικό συνθηματικό από 

το πεδίο του συνθηματικού. 

 

Εικόνα 4-4. Εμφάνιση σφαλμάτων 

 

Αν ο υποψήφιος διορθώσει τα παραπάνω σφάλματα και πατήσει εκ νέου υποβολή 

φόρμας, τότε το σύστημα θα εμφανίσει την ακόλουθη οθόνη.  

 

Εικόνα 4-5. Επιτυχής υποβολή αίτησης 

 

Αν ο υποψήφιος επιλέξει ότι θέλει να ανεβάσει κάποιο αρχείο, τότε το σύστημα θα 

εμφανίσει την παρακάτω οθόνη, που υποστηρίζει το ανέβασμα αρχείου. 
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Εικόνα 4-6. Ανέβασμα αρχείου 

 

 4.1.3 Εγγραφή Reviewer 

Ο Reviewer θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσει τα στοιχεία σύνδεσης. 

 

Εικόνα 4-7. Εγγραφή Reviewer 

 

Έπειτα, καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του. Όταν επιλέξει υποβολή 

αίτησης, το σύστημα θα καταχωρίσει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων, εκτός εάν 

υπάρχουν σφάλματα. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα ενημερώσει το χρήστη για 

το είδος των σφαλμάτων, όπως είδαμε πιο πάνω και στη φόρμα αίτησης για το 

μεταπτυχιακό. 
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Εικόνα 4-8. Εγγραφή Reviewer (2) 

 

 4.1.4 Πληροφορίες 

Στο σύνδεσμο «Πληροφορίες», ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπως για το αντικείμενο-σκοπό του και τις Εξειδικεύσεις που 

λειτουργούν. Επίσης, ο επισκέπτης μπορεί να κατεβάσει τον κανονισμό λειτουργίας του 

προγράμματος. 
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Εικόνα 4-9. Πληροφορίες 

 

 4.1.5 Επικοινωνία 

Στο σύνδεσμο «Επικοινωνία» ο επισκέπτης βρίσκει τους τρόπους επικοινωνίας με τη 

Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα, βρίσκει τα τηλέφωνα και 

τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων της Γραμματείας.  
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Εικόνα 4-10. Επικοινωνία 

 

 4.2  Φοιτητής 

 4.2.1 Αρχική Φοιτητή 

Η αρχική σελίδα συνδεδεμένου φοιτητή τον καλωσορίζει, αναφέροντας το όνομα χρήστη 

του (marian.pap). Ο συνδεδεμένος φοιτητής βρίσκει τους εξής συνδέσμους: Πορεία 

Αίτησης, Επεξεργασία Αίτησης, Επεξεργασία Προφίλ, Αίτηση Συστατικής, Κατάσταση 

Συστατικών και Logout. 

  

Εικόνα 4-11. Αρχική Φοιτητή 
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 4.2.2 Πορεία Αίτησης 

Στη συγκεκριμένη σελίδα ο υποψήφιος φοιτητής ενημερώνεται για την πορεία της 

αίτησής του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο ότι η 

αίτησή του δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη βαθμολογία, προκειμένου να εισαχθεί στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

 

Εικόνα 4-12. Πορεία αίτησης 

 

 4.2.3 Επεξεργασία Αίτησης 

Στη σελίδα «Επεξεργασία Αίτησης» ο υποψήφιος μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της 

αίτησής του για το μεταπτυχιακό. Όμως, το σύστημα επιτρέπει την αλλαγή των 

στοιχείων της αίτησης, μόνο εφόσον δεν έχει ελεγχθεί προς το παρόν από τη 

Γραμματεία. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο ότι η 

αίτησή του έχει ελεγχθεί από τη Γραμματεία και έτσι πλέον δεν μπορεί να την 

επεξεργαστεί. Αυτή την περίπτωση βλέπουμε στην παρακάτω οθόνη.  
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Εικόνα 4-13. Επεξεργασία αίτησης 

 

 4.2.4 Επεξεργασία Προφίλ 

Στην «Επεξεργασία Αίτησης» ο υποψήφιος μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της 

αίτησής του μόνο. Η σελίδα «Επεξεργασία Προφίλ» αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του, 

δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία του, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία σύνδεσης. 
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Εικόνα 4-14. Επεξεργασία προφίλ 

 

 4.2.5 Αίτηση Συστατικής 

Ο φοιτητής που ενδιαφέρεται για συστατική αρκεί απλά να εισαγάγει το ονοματεπώνυμο 

του reviewer και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.  

 

Εικόνα 4-15. Αίτηση συστατικής 
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Έπειτα, το σύστημα καταχωρεί την αίτηση συστατικής στη βάση δεδομένων και στέλνει 

το ακόλουθο email στο Reviewer.  

 

Εικόνα 4-16. Email προς το Reviewer για αίτηση συστατικής 

 

 4.2.6 Κατάσταση Συστατικών 

Στην «Κατάσταση Συστατικών» ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη των 

αιτήσεων συστατικής που έχει κάνει. Συγκεκριμένα, μπορεί να δει για κάθε συστατική 

που ζήτησε αν έχει ήδη ικανοποιηθεί ή όχι. 

 

Εικόνα 4-17. Κατάσταση Συστατικών 
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 4.3  Reviewer 

 

 4.3.1 Αρχική Reviewer 

Ο Reviewer μόλις συνδεθεί επιτυχώς στο σύστημα, οδηγείται στην αρχική σελίδα 

συνδεδεμένου Reviewer. Το σύστημα καλωσορίζει το Reviewer, αναφέροντας το όνομα 

χρήστη του (i.mandr). Επίσης, τον ενημερώνει ότι έχει 3 αιτήσεις συστατικής σε 

εκκρεμότητα, δηλαδή υπάρχουν 3 αιτήσεις φοιτητών για συστατική, τις οποίες δεν έχει 

απαντήσει προς το παρόν. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Reviewer στη σελίδα «Διαχείριση 

Αιτήσεων Συστατικής», ενώ επίσης υπάρχει σύνδεσμος για «Επεξεργασία Προφίλ» και 

«Logout». 

 

Εικόνα 4-18. Αρχική Reviewer 

 

 4.3.2 Επεξεργασία Προφίλ 

Όπως είδαμε και προηγουμένως στις σελίδες του συνδεδεμένου Φοιτητή, έτσι και ο 

Reviewer έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το προφίλ του. Τα πεδία που περιέχουν 

(*) είναι υποχρεωτικά. Τα δυο πεδία που αφορούν το συνθηματικό δεν είναι 

υποχρεωτικά. Ο Reviewer είναι υποχρεωμένος να τα συμπληρώσει, μόνο στην 

περίπτωση που θέλει να αλλάξει το συνθηματικό του. 



 

72 

Αν ο Reviewer συμπληρώσει σωστά τα πεδία, τότε το σύστημα τον ενημερώνει ότι το 

προφίλ του επεξεργάστηκε επιτυχώς. Διαφορετικά, τον ενημερώνει τι είδους σφάλμα 

έχει κάνει κατά την εισαγωγή των στοιχείων του.  

 

Εικόνα 4-19. Επεξεργασία προφίλ 

 

 4.3.3 Διαχείριση Αιτήσεων Συστατικής  

Η σελίδα αυτή είναι η σελίδα που υλοποιεί την κύρια λειτουργία του Reviewer στο 

σύστημα, η οποία είναι η ικανοποίηση των αιτήσεων συστατικής των φοιτητών.  

Αρχικά, ο Reviewer βλέπει όλες τις αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Συγκεκριμένα, 

βλέπει για κάθε αίτηση συστατικής το ονοματεπώνυμο του φοιτητή που την ζήτησε και 

την ημερομηνία που η αίτηση υποβλήθηκε στο σύστημα. Για κάθε αίτηση, ο Reviewer 

έχει την επιλογή της δημιουργίας συστατικής και της διαγραφής της αίτησης.  

Έστω ότι ο Reviewer επιλέγει «Δημιουργία συστατικής» για την αίτηση του 

Παυλόπουλου Δημήτρη.  
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Εικόνα 4-20. Διαχείριση αιτήσεων συστατικής 

 

Το σύστημα τον οδηγεί στην ακόλουθη οθόνη, στην οποία ο Reviewer καλείται να 

ανεβάσει το αρχείο της συστατικής. Το σύστημα επιτρέπει το ανέβασμα αρχείων zip, rar, 

doc, docx, pdf, txt, gif, jpg και png (για τους browsers Mozilla Firefox, Google Chrome 

και Internet Explorer). 

Ο Reviewer πατάει το «Browse» και έπειτα βρίσκει στον υπολογιστή του το αρχείο που 

θέλει να ανεβάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέγει το αρχείο Συστατική.docx. 

Τέλος, πατάει upload.  

 

Εικόνα 4-21. Ανέβασμα αρχείου συστατικής 

 

Μόλις πατήσει το upload, το σύστημα οδηγεί το Reviewer στην ακόλουθη οθόνη, η 

οποία τον ενημερώνει ότι το αρχείο του ανέβηκε επιτυχώς στο σύστημα. Το σύστημα 
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παρέχει αρκετές πληροφορίες που αφορούν το ανέβασμα του αρχείου, όπως όνομα 

αρχείου, μέγεθος αρχείου και τη διαδρομή του σκληρού δίσκου στην οποία ανέβηκε. Στο 

κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσμος για την αρχική σελίδα Reviewer. 

 

Εικόνα 4-22. Επιτυχής υποβολή αρχείου συστατικής 

 

Έστω ότι από την αρχική σελίδα Reviewer επιλέγει να επισκεφθεί και πάλι τη σελίδα 

«Διαχείριση Αιτήσεων Συστατικής». Τώρα αναμένουμε ότι ο Reviewer θα δει 2 αιτήσεις 

συστατικής αντί για 3, αφού στη μια μόλις απάντησε, ανεβάζοντας το αρχείο. 

Πράγματι, βλέπουμε ότι στην ακόλουθη οθόνη απουσιάζει η αίτηση του Παυλόπουλου 

Δημήτρη, στην οποία πριν από λίγο ο Reviewer απάντησε.   
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Εικόνα 4-23. Η σελίδα «Διαχείριση Αιτήσεων Συστατικής» μετά τη δημιουργία 

συστατικής 

 

 4.4  Διαχειριστής 

 4.4.1 Αρχική Διαχειριστή 

Στην αρχική σελίδα Διαχειριστή ο συνδεδεμένος Διαχειριστής μπορεί να βρει 

συνδέσμους για τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει. Όπως έχουμε αναφέρει και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο Διαχειριστής σε αυτό το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί μόνο 

χρήστες. Έτσι, βρίσκει συνδέσμους για «Διαχείριση Διαχειριστών», «Διαχείριση 

Γραμματείας», «Διαχείριση Φοιτητών» και «Διαχείριση Reviewers». 

 

 

Εικόνα 4-24. Αρχική Διαχειριστή 
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 4.4.2 Διαχείριση Διαχειριστών 

Στη σελίδα «Διαχείριση Διαχειριστών» ο συνδεδεμένος Διαχειριστής μπορεί αρχικά να 

δει όλους τους Διαχειριστές που είναι καταχωρημένοι στο σύστημα και έπειτα να 

αποφασίσει τι είδους ενέργεια θέλει να κάνει. Συγκεκριμένα, μπορεί να επιλέξει 

επεξεργασία, διαγραφή ή προσθήκη νέου Διαχειριστή.  

 

Εικόνα 4-25. Διαχείριση Διαχειριστών 

Έστω ότι ο Διαχειριστής αποφασίζει να διαγράψει το Διαχειριστή που εμφανίζεται 

τελευταίος, δηλαδή το Γιάννη Βουλακίδη. Ο Διαχειριστής πατάει το Delete (Διαγραφή) 

που βρίσκεται στη σειρά του υπό διαγραφή Διαχειριστή και έπειτα, όπως βλέπουμε στην 

παρακάτω οθόνη, το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση.  

 

Εικόνα 4-26. Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης 
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Αφού ο Διαχειριστής επιλέξει το OK, για να επιβεβαιώσει τη διαγραφή, το σύστημα τον 

ενημερώνει ότι ο Διαχειριστής διεγράφη επιτυχώς και εμφανίζει εκ νέου τη λίστα των 

Διαχειριστών, χωρίς το Γιάννη Βουλακίδη, ο οποίος διεγράφη (όπως δηλαδή 

αναμενόταν). 

 

Εικόνα 4-27. Επιτυχής διαγραφή Διαχειριστή 

 

Έστω τώρα ότι ο Διαχειριστής αποφασίζει να αλλάξει το email του Διαχειριστή, 

Θεόδωρου Κεχαγιά (εμφανίζεται τελευταίος στη λίστα). Επιλέγει το Edit (Επεξεργασία) 

που βρίσκεται στη σειρά του Κεχαγιά και ακολούθως το σύστημα εμφανίζει την 

παρακάτω οθόνη. 

 Όπως βλέπουμε, μόλις γίνει η αλλαγή των στοιχείων και η υποβολή της φόρμας, το 

σύστημα ενημερώνει το χρήστη ότι τα στοιχεία του Διαχειριστή ενημερώθηκαν 

επιτυχώς.  
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Εικόνα 4-28. Επιτυχής επεξεργασία Διαχειριστή 

 

Ακολουθεί η οθόνη εισαγωγής νέου Διαχειριστή στο σύστημα. Εννοείται φυσικά ότι και 

εδώ εφαρμόζεται έλεγχος εγκυρότητας των πεδίων, μόλις ο χρήστης πατήσει Submit 

(Υποβολή). 

 

Εικόνα 4-29. Εισαγωγή Διαχειριστή 

 

 4.4.3 Διαχείριση Γραμματείας 

Η σελίδα «Διαχείριση Γραμματείας» αυτή τη στιγμή έχει δυο καταχωρημένους χρήστες 

Γραμματείας, ενώ παρέχει παρόμοιες λειτουργίες. 
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Εικόνα 4-30. Διαχείριση Γραμματείας 

 

 4.4.4 Διαχείριση Φοιτητών 

Ακολούθως, βλέπουμε την οθόνη «Διαχείρισης Φοιτητών», όπου συναντάμε παρόμοιες 

λειτουργίες. 
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Εικόνα 4-31. Διαχείριση Φοιτητών 

 

 4.4.5 Διαχείριση Reviewers 

Παρόμοιες λειτουργίες συναντάμε και στη σελίδα «Διαχείριση Reviewers». 

Παρατηρούμε ότι ένας συνδεδεμένος Διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί όλες τις 

κατηγορίες χρηστών. Η διαφορά σε σχέση με τις λειτουργίες της Γραμματείας είναι ότι η 

Γραμματεία δεν μπορεί να διαχειριστεί Διαχειριστές. 

 

Εικόνα 4-32. Διαχείριση Reviewers 
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 4.5  Γραμματεία 

 4.5.1 Αρχική Γραμματείας 

Το σύστημα ενημερώνει τη Γραμματεία στην αρχική σελίδα της όσον αφορά τον αριθμό 

των συνολικών αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό, καθώς επίσης και τον αριθμό των 

αιτήσεων που δεν έχουν ελεγχθεί προς το παρόν.  

 

Εικόνα 4-33. Αρχική Γραμματείας 

 

 4.5.2 Διαχείριση Αιτήσεων 

Η Γραμματεία μπορεί στη σελίδα «Διαχείριση Αιτήσεων» να επεξεργαστεί-

βαθμολογήσει κάποια αίτηση ή να την διαγράψει. Έστω ότι η Γραμματεία επιλέγει 

επεξεργασία της αίτησης με κωδικό 2.  

 

Εικόνα 4-34. Διαχείριση αιτήσεων 
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Η Γραμματεία συμπληρώνει τη βαθμολογία στα πεδία, εκτός από αυτά που 

συμπληρώνονται αυτόματα, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού. 

Η αίτηση του συγκεκριμένου υποψήφιου συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 99 με 

άριστα το 100. 

 

Εικόνα 4-35. Επεξεργασία-Βαθμολόγηση αίτησης 
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 4.5.3 Διαχείριση Φοιτητών 

Όπως είδαμε και στις λειτουργίες του Διαχειριστή, η Γραμματεία μπορεί κι αυτή να 

διαχειριστεί τους φοιτητές. Επομένως, μπορεί να επεξεργαστεί, να διαγράψει ή να 

εισαγάγει στο σύστημα ένα φοιτητή. 

 

Εικόνα 4-36. Διαχείριση Φοιτητών 

 

 4.5.4 Διαχείριση Reviewers 

Το ίδιο ισχύει και με τη Διαχείριση των Reviewers. 

 

Εικόνα 4-37. Διαχείριση Reviewers 
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 4.5.5 Διαχείριση Γραμματείας 

Επίσης, μπορεί να διαχειριστεί και τους χρήστες της Γραμματείας. Αντίθετα, δεν μπορεί 

να διαχειριστεί τους Διαχειριστές. 

 

Εικόνα 4-38. Διαχείριση Γραμματείας 

 

 4.5.6 Διαχείριση Ημερομηνιών 

Στη «Διαχείριση Ημερομηνιών» η Γραμματεία εισαγάγει στο σύστημα την ημερομηνία 

έναρξης και την ημερομηνίας λήξης όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για 

το Μεταπτυχιακό. 

 

Εικόνα 4-39. Διαχείριση ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων 

 

 4.5.7 Διαχείριση Φάσεων 

Στη «Διαχείριση Φάσεων» η Γραμματεία μπορεί να προχωρήσει το σύστημα σε επόμενη 

φάση. Σε αυτή τη σελίδα δεν επιτρέπεται η επιστροφή του συστήματος σε προηγούμενη 

φάση. 
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Εικόνα 4-40. Διαχείριση Φάσεων 

 

 4.5.8 Επαναφορά Συστήματος 

Η επιστροφή του συστήματος σε προηγούμενη φάση μπορεί να γίνει στη σελίδα 

«Επαναφορά Συστήματος». Συγκεκριμένα, η επιλογή «Επαναφορά Συστήματος» οδηγεί 

το σύστημα στην αρχική φάση, ενώ επίσης διαγράφει όλες τις αιτήσεις.  

 

Εικόνα 4-41. Επαναφορά Συστήματος 

 

Λόγω των σημαντικών συνεπειών που επιφέρει στο σύστημα η συγκεκριμένη επιλογή, 

το σύστημα ζητάει την επιβεβαίωση της Γραμματείας, προτού προχωρήσει στην 

εφαρμογή της επαναφοράς. 
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Εικόνα 4-42. Μήνυμα επιβεβαίωσης για επαναφορά 

 

 4.5.9 Διαχείριση Ιδρυμάτων 

Η σελίδα «Διαχείριση Ιδρυμάτων» επιτρέπει την επεξεργασία, διαγραφή ή εισαγωγή 

εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Τα ιδρύματα είναι χρήσιμα στο σύστημα, επειδή 

χρειάζονται για την εισαγωγή των τμημάτων, όπως θα δούμε στην επόμενη σελίδα. 

 

Εικόνα 4-43. Διαχείριση Ιδρυμάτων 

 

 4.5.10 Διαχείριση Τμημάτων 

Σε αυτή τη σελίδα η Γραμματεία μπορεί να διαχειριστεί τα τμήματα της βάσης 

δεδομένων του συστήματος. Η Γραμματεία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική 
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στην εισαγωγή των στοιχείων στα πεδία της συνάφειας, επειδή οι συντελεστές αυτοί 

επηρεάζουν τη μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει του πτυχίου που έχουν.  

 

 

Εικόνα 4-44. Διαχείριση Τμημάτων 

 

 4.5.11 Λίστα Συστημάτων Υπολογιστών 

Στη σελίδα «Λίστα Συστημάτων Υπολογιστών» η Γραμματεία μπορεί να δει τις 

βαθμολογίες και τους επιτυχόντες της συγκεκριμένης Εξειδίκευσης. 

Όταν το σύστημα βρίσκεται ακόμη στην αρχική φάση, ενημερώνει τη Γραμματεία ότι 

δεν υπάρχουν προς το παρόν δεδομένα (βαθμολογίες) για τη δεύτερη φάση. 
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Εικόνα 4-45. Αρχική φάση (Συστήματα Υπολογιστών) 

 

Όταν το σύστημα βρίσκεται στη δεύτερη φάση, τότε εμφανίζει τη λίστα ταξινομημένη, 

βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Επίσης, αυτόματα παράγει 

αρχείο csv στο φάκελο reports. 
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Εικόνα 4-46. Βαθμολογία δεύτερης φάσης (Συστήματα Υπολογιστών) 
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Εικόνα 4-47. Αρχείο csv δεύτερης φάσης (Συστήματα Υπολογιστών) 

 

Όταν το σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση, τότε εμφανίζει τη λίστα με τους 

υποψηφίους που τελικά κατάφεραν να εισαχθούν στη συγκεκριμένη Εξειδίκευση. Πάλι, 

παράγει αυτόματα και αρχείο csv με τα στατιστικά των υποψηφίων. 
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Εικόνα 4-48. Τελική βαθμολογία (Συστήματα Υπολογιστών) 

 

 

Εικόνα 4-49. Αρχείο csv με την τελική βαθμολογία (Συστήματα Υπολογιστών) 
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 4.5.12 Λίστα Επιχειρηματικής Πληροφορικής 

Η σελίδα «Λίστα Επιχειρηματικής Πληροφορικής» λειτουργεί παρομοίως για την 

Εξειδίκευση της Επιχειρηματικής Πληροφορικής.  

Όταν το σύστημα βρίσκεται στην αρχική φάση, τότε παρουσιάζει απλά τις αιτήσεις για 

τη συγκεκριμένη Εξειδίκευση, αφού δεν υπάρχουν βαθμολογίες.  

 

Εικόνα 4-50. Αρχική φάση (Επιχειρηματική Πληροφορική) 

 

Έπειτα, όταν το σύστημα βρίσκεται στη δεύτερη φάση του, τότε κατατάσσει τους 

υποψήφιους της συγκεκριμένης Εξειδίκευσης βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν 

για τη δεύτερη φάση. Στην τελευταία στήλη εμφανίζει ποιοι κατάφεραν να προκριθούν 

στην επόμενη φάση και ποιοι όχι. Παράλληλα, δημιουργεί και το αρχείο csv με τα 

στατιστικά. 
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Εικόνα 4-51. Βαθμολογία δεύτερης φάσης (Επιχειρηματική Πληροφορική) 
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Εικόνα 4-52. Αρχείο csv δεύτερης φάσης (Επιχειρηματική Πληροφορική) 

 

Παρομοίως και για την τελική φάση. Στην τελευταία στήλη φαίνεται ποιοι πέρασαν στο 

Μεταπτυχιακό στην Εξειδίκευση της Επιχειρηματικής Πληροφορικής και ποιοι όχι. 
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Εικόνα 4-53. Τελική βαθμολογία (Επιχειρηματική Πληροφορική) 

 

 

Εικόνα 4-54. Αρχείο csv με την τελική βαθμολογία (Επιχειρηματική Πληροφορική) 
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 4.5.13 Αποστολή μαζικών e-mail 

Η Γραμματεία σε αυτή τη σελίδα έχει τη δυνατότητα να στείλει μαζικό μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλους τους φοιτητές. Αρκεί να συμπληρώσει το θέμα 

και το περιεχόμενο. 

 

Εικόνα 4-55. Αποστολή μαζικού email προς τους φοιτητές 
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 5 Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

εργασία μας, καθώς επίσης και με τις προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

μελλοντικά το σύστημα.  

 

 5.1  Συμπεράσματα  

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών 

αιτήσεων για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Η ανάπτυξη του κώδικα με τη χρήση του framework Codeigniter έκανε ορατά κάποια 

πλεονεκτήματα του προγραμματισμού με χρήση frameworks. Κάποια πλεονεκτήματα 

είναι τα ακόλουθα:  

-Οι αλλαγές στην εμφάνιση της σελίδας δεν επηρεάζουν όλα τα αρχεία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην εμφάνιση μιας σελίδας επηρεάζουν μόνο την Όψη 

(View) και όχι τον Ελεγκτή (Controller) και το Μοντέλο (Model). Αυτό είναι σημαντικό, 

επειδή ο προγραμματιστής θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αλλαγές σε μικρότερο τμήμα 

κώδικα,  γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου.  

-Ο προγραμματιστής μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χρόνο, εκμεταλλευόμενος τις 

βιβλιοθήκες (libraries) και τους helpers του framework. Για να τεκμηριώσω το 

συγκεκριμένο επιχείρημα, θα μπορούσα να αναφέρω, ως παράδειγμα, τη χρήση της 

βιβλιοθήκης form_validation του Codeigniter. Για παράδειγμα, όσον αφορά την 

εγκυρότητα μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρκεί να προστεθεί ο κανόνας 

valid_email της βιβλιοθήκης form_validation. Αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματιστής 

καλό θα είναι στην αρχή να αφιερώσει αρκετό χρόνο για την εκμάθηση των 

βιβλιοθηκών, των helpers και των άλλων δυνατοτήτων του framework, αφού έτσι 

μακροπρόθεσμα θα εξοικονομήσει πολύ χρόνο, αποφεύγοντας να γράψει δεκάδες 

γραμμές κώδικα.   

-Είναι σημαντικό να επιλεχθεί κάποιο διαδεδομένο framework (όπως, για παράδειγμα, 

είναι το Codeigniter), επειδή σε αυτή την περίπτωση ο προγραμματιστής θα μπορεί να 
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βρει αρκετά πιο γρήγορα τη λύση σε αρκετά προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη του 

κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, ο προγραμματιστής είναι αρκετά πιθανό ότι θα βρει στο 

Διαδίκτυο αρκετές ερωτήσεις προγραμματιστών, οι οποίοι συνάντησαν τα ίδια 

προβλήματα με τον ίδιο. Υπό αυτή την έννοια, το Codeigniter είναι μια καλή επιλογή για 

προγραμματιστές που δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη 

λογισμικού με τη χρήση framework.  

 

 5.2  Προτάσεις 

Σε αυτό το σημείο θα αναπτύξουμε μερικές προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν 

μελλοντικά να βελτιώσουν σημαντικά τις δυνατότητες του συστήματος. 

Μια πρόταση θα ήταν το να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει μια λίστα με διάφορα 

μεταπτυχιακά προγράμματα και να επιλέξει να κάνει αίτηση στο μεταπτυχιακό που 

καλύπτει πιο πολύ τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, θα μπορούσε το σύστημα να 

συμπεριλάβει όλα τα μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολα σύγκριση των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να επιλέξει να κάνει αίτηση στο μεταπτυχιακό ή στα 

μεταπτυχιακά που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του και τις επιθυμίες του. 

Μια ακόμη βελτίωση βασισμένη στην παραπάνω πρόταση θα ήταν η χρήση συστημάτων 

συστάσεων. Για παράδειγμα, ο χρήστης θα μπορούσε να εισάγει στο σύστημα το πτυχίο 

που έχει στην κατοχή του και το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει για μεταπτυχιακό και το 

σύστημα από την πλευρά του θα μπορούσε να προτείνει ποιο από τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα του συστήματος είναι ίσως το πιο κατάλληλο για το συγκεκριμένο χρήστη. 

Μια εναλλακτική ή συμπληρωματική χρήση των συστημάτων συστάσεων θα μπορούσε 

να είναι η εξής: αφού ο χρήστης υποβάλει αίτηση για κάποιο μεταπτυχιακό, το σύστημα 

τού προτείνει να κάνει αίτηση και στο μεταπτυχιακό, το αντικείμενο του οποίου είναι το 

πιο κοντινό στο αντικείμενο του μεταπτυχιακού που έκανε αίτηση.    

Μια άλλου είδους σημαντική βελτίωση θα ήταν η ανάπτυξη του συστήματος για έξυπνα 

κινητά (smartphones). Είναι ξεκάθαρο ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να 

διεκπεραιώνουν πολλές δουλειές τους στο Διαδίκτυο μέσω των έξυπνων κινητών τους, 
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περιορίζοντας έτσι τη χρήση των υπολογιστών. Επομένως, μια εφαρμογή για Android 

και iOS ίσως έβρισκε απήχηση σε αρκετούς χρήστες έξυπνων κινητών.         
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