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Περίληψη 

Τα εργαλεία ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών σε λογισμικά 

Android έχουν διευκολύνει την παραγωγή νέων εφαρμογών από προγραμματιστές. Η 

χρήση των εφαρμογών κινητών συσκευών έχουν ως αποτέλεσμα την εξομάλυνση των 

διαδικασιών γραφειοκρατίας την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την 

εξοικονόμηση χρόνου. Η τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας των έξυπνων συσκευών 

επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών από τον πελάτη στον απομακρυσμένο διακομιστή 

βάσης δεδομένων. Το Σύστημα Διαχείρισης Προσέλευσης είναι μια εφαρμογή 

λογισμικού κινητών συσκευών που επικεντρώνεται σε λειτουργίες που βασίζονται σε 

αρκετά σημεία στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός συστήματος 

διαχείρισης της προσέλευσης των σπουδαστών στο μάθημα και την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού από αυτούς σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του μαθήματος σε ένα περιβάλλον έξυπνης τάξης για τη πιο γρήγορη καταγραφή των 

παρουσιών των φοιτητών στο μάθημα αλλά και την ταυτοποίηση τους μέσω του 

διακομιστή του ιδρύματος. Το σύστημα απαρτίζεται από μία βάση δεδομένων, ένα 

ασύρματο δίκτυο αισθητήρων, έναν μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3, ένα δίκτυο φάρων, 

μια συσκευή προβολής και μια ανεπτυγμένη εφαρμογή με σε περιβάλλον Android με 2 

apk (Καθηγητή/ μαθητή) και μία που υπάρχουσα εφαρμογή Η υπάρχουσα εφαρμογή 

ορίζεται για τη διαχείριση του περιεχομένου των φάρων (δεν αναπτύσσετε στην 

παρούσα εργασία) ενώ η άλλη εφαρμογή αναπτύσσεται για τους εκπαιδευτικούς/ 

φοιτητές/ εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διαδικασία χρησιμοποιεί τεχνολογίες QR code, κάποια στοιχεία υπολογιστικής 

νέφους και ,κατά την συλλογή των δεδομένων στη μεριά του Ιδρύματος, προτείνεται η 

χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων όπως το Hadoop. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ANDROID Apps, Management Information System, Software 

Engineering, Paperless Office, Attendance Management System. 
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 1 Εισαγωγή 

Το εφαλτήριο για την δημιουργία ενός ακεραίου και αξιόπιστου συστήματος 

λήψης των παρουσιών στην αίθουσα δόθηκε παρατηρώντας την ισχύουσα διαδικασία 

καταγραφής στην πορεία την εκπαίδευσης μου και έχοντας βρεθεί στη δυσάρεστη θέση 

της μη σωστή καταγραφής της παρουσίας μου σε μια χρονική περίοδο. 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής διαχείρισης της τάξης δίνει την δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να λάβει τις παρουσίες των μαθητών, να έχει πρόσβαση σε στοιχεία των 

μαθητών όπως τηλέφωνο, e-mail κ.α, να διενεργήσει μια βίντεο κλήση σε κάποιον 

μαθητή, να δημιουργήσει μια εικονική τάξη ή να διενεργήσει μία διάλεξη εξ 

αποστάσεως για ορισμένους μαθητές. και να ελέγξει ενδεχομένως το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του. Στην πλευρά των σπουδαστών δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν τις 

παρουσίες τους, γεγονός θα έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο αξιοπιστίας του συστήματος. 

Ενδεχομένως να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα τους, και 

να εφαρμόζουν την εκπαιδευτική διαδικασία που επιλέγεται από τον διδάσκοντα.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το σύστημα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις 

παραπάνω ενέργειες. .Τέλος αναπτύσσεται η διεπάφη του χρήστη Android 

επιγραμματικά και εμφανίζοντας ορισμένες λειτουργίες αυτής της εφαρμογής.  

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Ο συμβατικός και παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης του συστήματος 

παρακολούθησης οδηγεί στην χρήση μεγάλων ποσοτήτων χαρτικής ύλης και είναι 

δύσκολο να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η μέθοδος ελλοχεύει 

κινδύνους πλαστοπροσωπίας, πιθανής παράληψης παρουσιών ή ακόμα και απώλειας του 

υλικού των παρουσιών καθώς καταγράφονται μόνο σε ένα χαρτί. Λόγω της φύσης της 

χειρόγραφης εργασίας, είναι δύσκολο να εκτελεστούν οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη διαχείριση της παρουσίας, όταν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν αναφορές 

συγκεκριμένου ενδιαφέροντος και υπάρχει πιθανότητα λανθασμένης καταγραφής των 

δεδομένων και των πληροφοριών των αρχείων . 



9 

 

Η συνεχής παρακολούθηση είναι επομένως χρονοβόρα με αυτή την παραδοσιακή 

προσέγγιση και ως εκ τούτου υπάρχει μια ανάγκη δημιουργίας ενός αυτοματοποιημένου 

και αξιόπιστου συστήματος καταγραφής της προσέλευσης των μαθητών.. 

Η μηχανογραφική αυτοματοποίηση του συστήματος διαχείρισης ακαδημαϊκών 

μονάδων είναι διαθέσιμη με τη μορφή εφαρμογών που βασίζονται σε προσωπικούς 

υπολογιστές και είναι προσβάσιμες μόνο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης 

βασίζονται στη υπάρχουσα ανεπτυγμένη υποδομή διαδίκτυού ή σε εφαρμογές που 

βασίζονται στο intranet  

Επιπλέον έχει παρατηρηθεί αναγκαιότητα τροποποίησης της εκπαιδευτικής 

μεθόδου  σχετικά με την στη βελτίωση της εμπειρίας των σπουδαστών όσον αφορά την 

με την άμεση διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την διάδραση τους με τον 

καθηγητή και τους άλλους  

Τέλος, κρίνεται ζωτικής σημασίας για τον εκπαιδευτικό οργανισμό η συλλογή 

και ανάλυση των παραγόμενων δεδομένων προκειμένου να διαμορφώσει 

αποτελεσματικές πρακτικές και στρατηγικές μέσω ορθής λήψης  αποφάσεων 

λειτουργίας. Η παραπάνων διαδικασία αποσκοπει στην κατάκτηση της αριστείας του 

ιδρύματος και στην βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο σύνολό τους  

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Η τροποποίηση της διαδικασίας της διδασκαλίας προς την  βαθύτερη κατανόηση 

του αντικειμένου μάθησής κάνουν την διδασκαλία αποτελεσματική σε συνδυασμό με 

την άμεση διδακτική παρέμβαση παράγει το επιθυμητά βέλτιστο διδακτικό αποτέλεσμα 

για τα ιδρύματα με απώτερο σκοπό την αυτοαξιολόγηση αυτών. 

Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της 

τάξης σε φυσική και ψηφιακή υπόσταση. Καθώς επιβάλλεται να εκσυγχρονίσουμε τον 

τομέα της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης των υπαρχουσών τεχνολογιών στοχεύουμε στη 

βελτίωση της διαδικασίας καταγραφής των παρουσιών ώστε να γίνεται έγκυρα και 

γρήγορα, στη βελτίωση της μεθόδου προβολής του εκπαιδευτικού υλικού από τους 

εκπαιδευτικούς, στη βελτίωση της εμπειρίας των σπουδαστών σχετικά με την άμεση 

διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την διάδραση τους με τον καθηγητή και τους 
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άλλους σπουδαστές για την βελτίωση της διαδικασίας μάθησης στο σύνολο. Τέλος, το 

σύνολο των παραγόμενων δεδομένων προτείνεται να αναλύεται από το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα μέσω υπαρχόντων εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων στοχεύοντας προς 

την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων λειτουργίας του οργανισμού και τροποποίησης 

των πρακτικών και στρατηγικών του. 

Για να μπορέσει ένας θεσμός να αποκομίσει τα οφέλη των μεγάλων δεδομένων, η 

υποδομή του συστήματος πρέπει να βελτιωθεί ώστε να εξυπηρετεί προγνωστικά 

εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης. 

Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιορίσει τους παράγοντες σε μεγάλα δεδομένα 

και την υιοθέτηση αναλυτικών στοιχείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 2 Βασική Ορολογία 

 2.1  Big data ορισμοι 

Η έννοια των μεγάλων δεδομένων έχει οριστεί μέσω του μοντέλου των 3V από τον 

Laney [1] ως: "υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποικιλία στοιχείων 

πληροφοριών που απαιτούν αποδοτικές και καινοτόμες μορφές επεξεργασίας 

πληροφοριών για βελτιωμένη διορατικότητα και λήψη αποφάσεων "  

Το 2012 ο Gartner [1] ενημέρωσε τον ορισμό ως εξής: "Τα μεγάλα δεδομένων είναι 

υψηλής έντασης, υψηλής ταχύτητας, και/ή υψηλής ποικιλίας στοιχείων πληροφοριών 

που απαιτούν νέες μορφές επεξεργασίας για να καταστεί δυνατή, η ενισχυμένη λήψη 

αποφάσεων, η ανακάλυψη της διορατικότητας η βελτιστοποίηση της επεξεργασίας". Το 

ίδρυμα TechAmerica [2] ορίζει τα μεγάλα δεδομένα ως εξής: " τα μεγάλα δεδομένα είναι 

ένας όρος που περιγράφει δεδομένα μεγάλων ποσοτήτων υψηλής ταχύτητας, πολύπλοκα 

και μεταβλητά που απαιτούν προηγμένες τεχνολογίες και τεχνικές για να καταστεί 

δυνατή η σύλληψη, η αποθήκευση, η διανομή, η διαχείριση και η ανάλυση των 

πληροφοριών". 
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 2.2  Φάροι Bluetooth- Bluetooth Beacons  

Οι φάροι είναι διακριτικοί πομποί που ωθούν μια μικρή ποσότητα πληροφοριών σε 

συσκευές με δυνατότητα Bluetooth σε μια σχετικά μικρή, καθορισμένη περιοχή [3]. Οι 

συσκευές φάρων είναι μικρές, φθηνές και μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο 

σημαντικές τεχνολογίες φάρων, το iBeacon της Apple (που εισήχθη το 2013) και το 

Eddystone της Google (που εισήχθη το 2015). Ωστόσο, ενώ είναι ασυμβίβαστα μεταξύ 

τους, ως επί το πλείστον εργάζονται με παρόμοιο τρόπο. Και οι δύο τεχνολογίες 

στέλνουν ένα μικρό κομμάτι δεδομένων, τα iBeacon έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης 

για το και τα Eddystone έναν παρόμοιο αριθμό αναγνώρισης ή μια σύντομη διεύθυνση 

URL, μέσω Bluetooth σε οποιαδήποτε συσκευή εντός εμβέλειας. Τα δεδομένα αυτά στη 

συνέχεια λαμβάνονται από κοντινές κινητές συσκευές, επεξεργάζονται από το σχετικό 

λογισμικό και λαμβάνουν τα κατάλληλα δεδομένα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι φάροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενεργοποιήσουν μια 

διαδικασία σε οποιαδήποτε συσκευή με το κατάλληλο λογισμικό εντός της εμβέλειας 

του σήματος, όπως ένα smartphone ή tablet. 

Ωστόσο, μπορεί επίσης να δημιουργηθεί ένα νέο πακέτο πληροφοριών που περιέχει την 

ισχύ του σήματος για τον προσδιορισμό της απόστασης της κινητής συσκευής από το 

φάρο.. Οι φάροι μεταδίδουν μόνο την παρουσία τους και δεν εκτελούν ενεργό έλεγχο 

συσκευών εντός της εμβέλειας τους, που σημαίνει ότι δεν είναι από μόνες τους ικανές να 

εντοπίζουν συσκευές και κατ 'επέκταση ανθρώπους. 

Αναφορικά με τον εκπαιδευτικό τομέα το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ έχει 

χρησιμοποιήσει φάρους για να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες ειδικά για τα 

ενδιαφέροντά τους γύρω από την πανεπιστημιούπολη, ενώ τα δεδομένα που 

καταγράφονται από την εφαρμογή επιτρέπουν στο πανεπιστήμιο να κατανοήσει 

καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μετακινούνται γύρω από την 

πανεπιστημιούπολη κατά τις ανοικτές ημέρες (Gibbons, 2015).[3] Αυτές οι πρόσθετες 

πληροφορίες θα μπορούσαν να αναλυθούν για να βοηθήσουν στην βελτίωση της 

ενέργειας «ανοιχτή ημέρα» που διενεργείται σε άλλα ιδρύματα, όπως το να 

καθοδηγήσουν τους επισκέπτες σε σημεία ενδιαφέροντος ή η καλύτερη οργάνωση της 
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ενέργειας αυτής βάσει του αριθμού και τοποθεσίας των ατόμων προκειμένου να 

παρέχονται βέλτιστες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες. 

Ενώ το Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, χρησιμοποίησε την αναφερθείσα τεχνολογία 

σε σύνδεση με το Google Glass για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα 

μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας και σε δεύτερη χρήση τους παρέχει 

πληροφορίες σχετικέ με την καθοδήγηση των φοιτητών στο χώρο της βιβλιοθήκης και 

της έκθεσης (Willshaw, 2015) [3]. 

 2.2.1 BLE – Bluetooth Χαμηλής ενέργειας 

Το Bluetooth Low Energy (BLE) είναι μια ασύρματη σύνδεση δικτύου που 

χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μικρών και στατικών ραδιοσημάτων σε μικρές 

αποστάσεις, περίπου 200 m ή λιγότερο ανάλογα με τη συσκευή. Εισήχθη περίπου πριν 

από μισή δεκαετία ως Bluetooth 4.0 στο διαδίκτυο των πραγμάτων (IOT). Αυτό που 

κάνει την τεχνολογία αυτή μοναδική είναι η «Χαμηλή Ενέργεια» στο όνομα το οποίο 

σημαίνει ότι έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το κανονικό 

Bluetooth (802.15). Ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις, το BLE μπορεί να διαρκέσει 

έως και 3 χρόνια με την χρήση μίας μόνο μπαταρίας. 

 2.3  QR Codes 

Τα QR Codes είναι δισδιάστατα Barcodes σχεδιασμένα έτσι ώστε το περιεχόμενό τους 

να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα και γρήγορα. Η συντομογραφία QR προέρχεται 

από τις αγγλικές λέξεις Quick Response και δείχνει ότι η κωδικοποιημένη πληροφορία 

που δίνεται μπορεί να διαβαστεί γρήγορα με ηλεκτρονικό τρόπο.[4] 

Τα QR Codes έχουν εφευρεθεί στην Ιαπωνία από την εταιρεία Denso Wave και 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την παρακολούθηση ανταλλακτικών σε γραμμή 

παραγωγής αυτοκινήτων. Αργότερα οι εταιρείες είδαν ότι η τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές. Σήμερα η πιο εμπορική χρήση των QR Codes 

εμφανίζεται μέσω κινητών συσκευών.  
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Τα QR Codes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση αρκετών ειδών 

δεδομένων, όπως «URL». Αυτό επιτρέπει τη δημοσίευση του σε διάφορα μέσα, όπως 

περιοδικά, επαγγελματικές κάρτες, πινακίδες κ.τ.λ. 

Η διάθεση εφαρμογών σάρωσης για τις κινητές συσκευές αξιοποίησαν την τεχνολογία 

των QR codes. Έτσι οι χρήστες σαρώνουν μέσω της εφαρμογής το QR Code με την 

φωτογραφική μηχανή του κινητού και αποκωδικοποιούν την πληροφορία άμεσα. 

Υπάρχουν δωρεάν εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android όπως το QR Code 

Reader, Barcode Scanner κλπ. 

Ο κώδικας αποτελείται από μαύρες τετράγωνες ενότητες οι οποίες διατάσσονται σε 

λευκό φόντο δημιουργώντας μια τετράγωνη συνολική μορφή. Οι κωδικοποιημένες 

πληροφορίες μπορεί να αποτελούνται από τέσσερα είδη (modes) δεδομένων όπως 

αριθμητικά, αλφαριθμητικά, byte / binary. [4] 

Ο όγκος των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα QR Code εξαρτάται από 

τον τύπο δεδομένων (mode), έκδοση (συνολικές διαστάσεις του συμβόλου), και το 

επίπεδο διόρθωσης σφάλματος(error correction level).  

 2.4  Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων -Wireless Sensor Network WSN  

Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (Wireless Sensor Networks,WSN) αποτελείται από 

χωρικά διανεμημένους αυτόνομους αισθητήρες για την παρακολούθηση φυσικών ή 

περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, ήχος, δόνηση, πίεση, κίνηση ή 

ρύπανση[40]. Μπορούμε να το περιγράψουμε σαν μια συλλογή από κόμβους 

οργανωμένη σε ένα συνεταιριστικό δίκτυο [5]. 

Συνήθως αποτελούνται από μικρές συσκευές ανίχνευσης, με λίγους πόρους, στους 

οποίους συνδέονται ασύρματα ο ένας τον άλλον. Αυτές οι συσκευές αναφέρονται επίσης 

ως κόμβοι ασύρματων δικτύων και μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με το 

Διαδίκτυο [39][40]. Είναι αισθητηριακές επειδή μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες 

από το περιβάλλον τους μέσω των ειδικών αισθητήρων τους. 

Κατά την ανάπτυξη του IoT  εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα δίκτυα Ασύρματων 

αισθητήρων (WSN) τα οποία αποτελούνται από κόμβους αισθητήρων και ενεργοποιητές. 
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Αυτές οι συσκευές είναι που συνδέονται μέσω ασύρματης σύνδεσης (συνδέσεις) και 

χρησιμοποιούνται παρακολουθεί, συλλέγει και μετρά διάφορες μεταβολές στο 

περιβάλλον [40].  

Δομικά στοιχεία ενός WSN είναι η  

 Αυτονομία 

 Συνεργασία 

 Μικρό κόστος 

 Μικρό μέγεθος 

 Αντοχή  

Ένας από τους τομείς χρήσης των ασύρματων αισθητήρων είναι ο τομέας της υγείας 

όπου χρησιμοποιούνται αισθητήρες όχι μόνο χωρικοί αλλά και αισθητήρες που 

φοριούνται από τους ασθενείς προκειμένου να παρακολουθήσουν την πορεία των 

βιομετρικών στοιχείων του ατόμου [40][5] 

Δημιουργείται ένας προφανής προβληματισμός σχετικά με την προστασία της 

ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρήτου, ωστόσο δεν θα 

μας απασχολήσουν στην έκταση αυτής της ανασκόπησης [40] 

 2.5  Raspberry Pi 3 

Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής χαμηλού κόστους, μεγέθους πιστωτικής κάρτας 

που συνδέεται σε οθόνη υπολογιστή ή τηλεόραση και χρησιμοποιεί ένα τυπικό 

πληκτρολόγιο και ποντίκι. Είναι μια ικανή μικρή συσκευή που επιτρέπει σε ανθρώπους 

όλων των ηλικιών να εξερευνήσουν υπολογιστές και να μάθουν πώς να 

προγραμματίζουν σε γλώσσες όπως Scratch και Python. Αυτό το Raspberry Pi 3 είναι 

εξοπλισμένο με τα παρακάτω στοιχεία, αρκετά από τα οποία θεωρούμε απαραίτητα για 

την λειτουργία του προτεινομένου συστήματος μας. 

Χαρακτηριστικά Raspberry Pi 3 
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1 SoC: Broadcom BCM2837 

2 CPU: 4× ARM Cortex-A53, 1.2GHz 

3  GPU: Broadcom VideoCore IV 

4  RAM: 1GB LPDDR2 (900 MHz) 

5  Networking: 10/100 Ethernet, 2.4GHz 802.11n wireless 

6  Bluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy 

7  Storage: microSD 

8 Ports: HDMI, 3.5mm analogue audio-video jack, 4× USB 2.0, Ethernet, Camera Serial 

Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI)B] Απαιτήσεις λογισμικού 
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 3 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Στη σημερινή εποχή όπου οι εξελίξεις στις τεχνολογίες υπολογιστών και 

τηλεπικοινωνιών είναι ραγδαίες είχε δημιουργηθεί ένας ψηφιακός κόσμος που 

υποστηρίζεται από νέες μορφές τεχνολογιών [36]. Ο κόσμος των ψηφιακών 

αντικειμένων που χαρακτηρίζεται ως «Internet Of things» (ΙοΤ) έκανε την εμφάνιση του 

και δημιούργησε έναν νέο τομέα έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση των στοιχείων που 

παρέχονται από την χρήση έξυπνων συσκευών από τους ανθρώπους στην 

καθημερινότητα τους. Το IoT αλλάζει τον τρόπο που κινούμαστε , δουλεύουμε,  και 

μεταλλάσσει ακόμα και ολόκληρες πόλεις σε έξυπνες πόλεις (smart cities)[39]. Οι 

συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να προβούν η κάθε μια ξεχωριστά σε 

διεργασίες ώστε να αποδώσουν μετρήσεις και αποτελέσματα. Ο όγκος των δεδομένων 

που παράγονται από αυτές τις συνδέσεις των συσκευών καλούνται «Μεγάλα Δεδομένα» 

(Big Data) και οι τεχνολογίες τους οφείλουν να αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τις 

τεχνολογίες του IoT [39]. Ως καλή πρακτική συλλογής, μετάδοσης και ανάλυσης των 

δεδομένων αυτών θεωρείται η χρήση της τεχνολογίας Υπολογιστικής Νέφους (Cloud 

computing). 

Η τεχνολογία υπολογιστικής νέφους (Cloud computing) παρέχει την δυνατότητα 

διαχείρισης, ανάλυσης και μετάδοσης των συλλεγόμενων δεδομένων με πλεονεκτήματα 

στη δυνατότητα αποθήκευση, στο χαμηλό κόστος διαδικασιών επικοινωνίας και 

συντήρησης, καθώς και στην επεκτασιμότητα, ευελιξία, αποδοτικότητα, αντοχή και 

αξιοπιστία του συστήματος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που παρουσιάζεται είναι η εξ’ 

αποστάσεως διαχείρισης και πρόσβασής στα δεδομένα καθώς μπορούν να 

προσπελαστούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής. 

Η δεύτερη τεχνολογία που αναφέρθηκε και στην οποία θα επιμείνουμε είναι αυτή των 

Big Data Τα μεγάλα δεδομένα είναι ένας ευρύς όρος για τα σύνολα δεδομένων όπου ο 

όγκος ή η πολυπλοκότητα τους καταστούν τις υπάρχουσες και οι παραδοσιακές 

εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων ανεπαρκείς [39]. Τα μεγάλα δεδομένα συχνά 

αναφέρονται στη χρήση προγνωστικών αναλύσεων ή ορισμένων προηγμένων μεθόδων 

εξαγωγή αποτελεσμάτων υψηλής αξίας. Η αξιοπιστία των μεγάλων δεδομένων και η 

ορθότερη ανάλυση τους οδηγεί στη ακριβέστερη λήψη αποφάσεων και κατ΄επέκταση 



17 

 

στην αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης ή οργανισμού. Επιπλέον μειώνει το 

κόστους των επιχειρήσεων σχετικό με την περισυλλογή και τρόπους ανάλυσης των 

δεδομένων και τέλος μειώνει τον κίνδυνο λάθους [5]. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η 

διαχείριση των μεγάλων δεδομένων είναι εξίσου σημαντική τόσο για τις επιχειρήσεις 

όσο και για το Διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει επειδή οδηγούν περισσότερες πληροφορίες σε 

ακριβέστερες αναλύσεις. 

Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο τομές που διαθέτει τα πιο ακριβά 

προγράμματα που συνδέονται με κρατικές επιχορηγήσεις έρευνας. Για παράδειγμα, οι 

ιατρικές επιστήμες έχουν τον πιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για την εξειδίκευση των 

ιατρών. Ο πραγματικός ρόλος που παίζει αυτή η δαπανηρή διαδικασία στην κοινωνία 

είναι αυτός ο οποίος κινητοποιεί την επένδυση των ερευνητικών προγραμμάτων. Για την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός προϋπολογισμού είναι σκόπιμο να κατανοήσουμε 

την ικανότητα ενός υποψηφίου να ολοκληρώσει μια βιώσιμη έρευνα που θα αποδώσει το 

όφελος της επένδυσης στην κοινωνία. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι 

εγγεγραμμένοι φοιτητές την σπουδαιότητα της χρήσης των αναπτυσσόμενων 

προγραμμάτων συλλογής και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων του εκπαιδευτικού τομέα 

και εξόρυξη πληροφοριών και υποστήριξη λήψης αποφάσεων τέτοιων ώστε να 

επιστραφεί το όφελος  της έρευνας ή της εκπαιδευτικής διεργασίας στην κοινωνία με 

όποιον τρόπο. 

 3.1  Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things- IOT) 

Καθώς οι ασύρματες και οι διαδικτυακές τεχνολογίες εξελίσσονται, μια νέα τεχνολογική 

τάση έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου από 

όλο και περισσότερους χρήστες και οι προηγμένες τεχνολογίες δικτύωσης, μας οδηγούν 

στο "Διαδίκτυο των Πράγματα "(IoT) [1] [25]. Το IoT είναι σημαντικό και επίκαιρο 

ζήτημα στη βιομηχανική τεχνολογία, και μπορούμε να πούμε ότι είναι το εξέλιξη του 

διαδικτύου και των συστημάτων επικοινωνίας. Το IoT είναι η βασική τεχνολογία τις 

υπάρχουσες τεχνολογίες διαδικτύου καθώς έχει επιφέρει την επανάσταση στην εποχή 

των δεδομένων αφού χρησιμοποιεί δεδομένα συλλογής από αισθητήρες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κάθε συσκευή και τους ενεργοποιητές τους[1][41].  
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Η βασική ιδέα του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (IoT) είναι η σύνδεση και 

αλληλεπίδραση πληθώρας συσκευών ευρείας χρήσης όπως συσκευές ραδιοσυχνοτήτων, 

ετικέτες αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων, αισθητήρες, κινητές συσκευές κ.α.[38] Η 

επικοινωνία των συσκευών βασίζεται σε μοναδικές διευθύνσεις οι οποίες παρέχουν την 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των συσκευών με άλλες συσκευές στην 

εμβέλεια τους προκειμένου να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στον διαχειριστή 

[38][44].  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το cloud computing παρέχει πλατφόρμες για εφαρμογές / 

υπηρεσίες που δίνουν την δυνατότητα εξ’ αποστάσεως διαχείρισης και πρόσβασής στα 

δεδομένα. Καθώς οι υπηρεσίες είναι πλέον αλληλοεξαρτώμενες από συστήματα, 

μπορούν να προσπελαστούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (A Strassman, 2004) [6]. 

Αυτή η δημιουργία δεδομένων μέσω συνδεδεμένων συσκευών είναι το «Διαδίκτυο των 

πραγμάτων». Σε αντίθεση με το μοντέλο του «διαδικτύου» που εμφανίζει την σύνδεση 

πολλών υπολογιστών, στο μοντέλο IOT οι συσκευές και οι άνθρωποι δημιουργούν ένα 

δυναμικά αλληλένδετο περιβάλλον δημιουργώντας τεράστιο όγκο δεδομένων και τη 

δημιουργία μιας νέας γενιάς ροών πολλαπλών δεδομένων. 

Η δυναμική που προσφέρει η τεχνολογία IoT αντίκειται στον υψηλό αντίκτυπο που έχει 

στην καθημερινότητα των ανθρώπων καθώς και την ισχύουσα συμπεριφορά των εν 

δυνάμει χρηστών [38]. Αυτό φαίνεται καθαρά στην διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη 

σε δεδομένα από οποιαδήποτε συσκευή και από οποιονδήποτε χώρο με την αξιοποίηση 

των τεχνολογιών υπολογιστικής νέφους. Ορισμένα παραδείγματα από ην βιβλιογραφία 

μας αναφέρονται σε εφαρμογές του IoT σε τομείς όπως η δημιουργία έξυπνων κτιρίων- 

πόλεων (smart buldings- smart cities), η ηλεκτρονική υγεία (e-health) [38][40]40, η 

υποβοηθούμενη διαβίωση και η ενισχυμένη μάθηση- διδασκαλία. 

Η συλλογή διαφόρων τύπων δεδομένων (περιβαλλοντικά, γεωγραφικά, λογιστικά, κ.λπ.) 

από τις έξυπνες συσκευές και η μετάδοση μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων σε 

υποδομές αποθήκευσης ώστε να μπορούν μετ΄έπειτα να επεξεργάζονται και να 

αναλύονται κατ’ απαίτηση τείνει να γίνεται κανόνας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

μοντέλων. Επομένως φαίνεται μια δημιουργία ανάγκης για την υποστήριξη της 

παραπάνω διαδικασίας από την άποψη των υποδομών[39].  
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Το IoT αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 

1. Τα «πράγματα» (αντικείμενα) 

2.  Τα δίκτυα επικοινωνίας που τα συνδέουν. 

3.  Τα συστήματα υπολογιστών που χρησιμοποιούν streaming δεδομένων 

από και προς αντικείμενα[38]. 

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης παρατηρείτε μια ραγδαία αύξηση της χρήση έξυπνων 

συσκευών smartphones με ενσωματωμένο wi-fi, σύνδεση με το εταιρικό intranet / 

internet και ακόμα πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες παρέχονται όπως το FitRite, το 

Google Glass, το Human Interface Chips, Tech Boots, Skates και GPS κ.λπ. τα οποία 

μπορούν να παρέχουν την πληροφορία σχετικά με την ανθρώπινη διαδικτυακή 

συμπεριφορά και μέσω της προέκτασης, να χαρακτηρίσουν τις διεργασίες ανθρώπινης 

σκέψης που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά [7]. Κατά συνέπεια, τα σχετικά 

συμπεράσματα είναι να αξιοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες με τη δημιουργία 

στρατηγικών που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους στους τομείς της υγείας και της 

ωφέλιμης ανάπτυξης για ολόκληρη την κοινωνία. 

Η συλλογή των δεδομένων που παράγονται από την αξιοποίηση των συσκευών 

τεχνολογίας IoT κατέχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα 

υπόλοιπα και τα οποία είναι της οποίας είναι η ετερογένεια, η ποικιλία, η αδόμητη ή η 

μη δομημένη ή ημι-δομημένη μορφή, ο υψηλός πλεονασμός, ο θόρυβος και ούτω 

καθεξής [38]. Στο εγγύς μέλλον, υπολογίζεται από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, 

ότι τα δεδομένα IoT θα είναι τα πιο σημαντικά από τα μεγάλα δεδομένα. Επίσης, μελέτες 

έχουν δείξει ότι μέχρι το 2030 θα συνδεθούν περίπου ένα τρισεκατομμύριο αισθητήρες, 

οι οποίοι θα συλλέγουν και θα μεταφέρουν μεγάλα ποσά δεδομένων [39]. Επομένως, 

υπάρχει επείγουσα ανάγκη υιοθεσίας των μεγάλων δεδομένων (μεγάλα δεδομένα) και 

των εφαρμογών IoT. 

Συνοψίζοντας, το IoT είναι ένα είδος δικτύου αντικειμένων ή πραγμάτων που 

ενσωματώνουν λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα που τους επιτρέπει την 
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ανταλλαγή δεδομένων με άλλες συσκευές καθώς και χρήστες παράγοντας δεδομένα που 

η ανάλυση τους παράγει με τη σειρά της αξία στην πληροφορία που λαμβάνεται [3]. 

Σημαντική συνεισφορά στην υπηρεσία του IoT θεωρείται η χρήση της τεχνολογίας 

Cloud Computing όπου εξυπηρετεί στην μαζική αποθήκευση, που υποστηρίζεται από 

σύννεφα και αποδεικνύεται  αναποτελεσματική πρακτική ανά περίπτωση. 

 

 3.2  Cloud computing 

Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων στις τεχνολογίες δικτύωσης δημιουργήθηκε η 

ανάγκη ανάπτυξης εφαρμογών συστήματος που θα κάλυπτε τις ανάγκες των χρηστών 

αναφορικά με την διαχείριση, αποθήκευση,[38][43] πρόσβαση και ανάλυση των 

Δεδομένων μεγάλου Όγκου (Big Data) με βασικό στοιχείο την προσπέλαση αυτών των 

δεδομένων απομακρυσμένα .Υπό αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε η τεχνολογία 

Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 

απομακρυσμένη τοποθεσία (cloud server) και γίνονται προσβάσιμα μέσω της χρήσης του 

Διαδικτύου. Το Cloud Computing και τα Big data είναι δυο τεχνολογίες στενά 

συνδεδεμένες και ο πρωταρχικός στόχος του πρώτου είναι η εξοικονόμηση πόρων στην 

παροχή χωρητικότητας αποθήκευσης των μεγάλων δεδομένων [38][44] 

Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους αναφέρεται σε μια πληθώρα ευζωνικών 

συνδέσεων που καταλήγουν σε μία πλατφόρμα υπηρεσιών διάθεσης πληροφοριών που. 

δεδομένου ότι οι διακομιστές είναι διαθέσιμοι στο σύννεφο, χρειάζεται απλώς να 

νοικιάσετε ένα διακομιστή, ενώ δεν θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το γ]ενικό κόστος της 

συντήρησης του διακομιστή, των αναβαθμίσεων και της ασφάλειας των υπηρεσιών 

δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας [8][45]. Αυτό προωθεί το μοντέλο εξωτερικής 

ανάθεσης, αξιοποιώντας την παρεχόμενη υπηρεσία και καταβάλλοντας το αντίτιμο για 

αυτή την παροχή. Το συνολικό κόστος για την συνολική  διαδικασία μειώνεται στον 

κάτοχο της υπηρεσίας. Στην αρχή, οι διακομιστές ήταν διαθέσιμοι μόνο μέσω του cloud, 

ωστόσο πλέον έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο ευκολότερης διαχείρισης από τους 

καταναλωτές και διατίθενται τα δεδομένα σε κινητές συσκευές, επιτραπέζιους και 

φορητούς υπολογιστές μέσω της διεργασίας της κοινής χρήσης [6][43]. 

Συμπερασματικά, η δαπάνη για αποθήκευση και προσπέλαση των δεδομένων τοπικά 
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,τώρα μειώνεται δραματικά μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας του υπολογιστικού 

νέφους.  

Η τεχνολογία Big Data δημιουργεί ένα μοντέλο οικονομικά αποδοτικό και διαθέσιμο σε 

οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Με την παρουσία κεντρικών 

διαχειριστών πληροφοριών και παρόχων υπηρεσιών η ροή των δεδομένων ελέγχεται 

καθώς επίσης διευκολύνεται η συλλογή δεδομένων από πολλαπλές πηγές.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η θετικές εκφάνσεις της χρήσης τεχνολογιών 

Υπολογιστικού νέφους θα επιδράσουν θετικά σε πολλαπλές δομές [6]. 

 Μειώνεται το κόστος επένδυσης για την πληροφοριακή υποδομή και τοπολογία 

δικτύου. 

 Απαγορεύει ή επιτρέπει τύπους περιεχομένου / υπηρεσιών / εφαρμογών μέσω 

Firewalls από δρομολογητές. 

 Οι ροές δεδομένων είναι προσπελάσιμες και με την σωστή ανάλυση τους δίνεται 

η δυνατότητα στους οργανισμούς να αναπτύξουν στρατηγικές με βάση την 

ανάλυση των πληροφοριών και να προκύψουν προτάσεις και κερδοφόρες 

επενδύσεις [38] 

 Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των συσκευών και πρόβλεψης πιθανών απειλών 

προκειμένου να τις αποφύγει [38][44] 

 Ευελιξία στη εισαγωγή νέων συστημάτων δεδομένων.[38] 

 3.3  Mobile Cloud Computing 

Το Mobile Cloud Computing ορίζετε ως η ενσωμάτωση των cloud computing τεχνολογιών 

σε κινητές συσκευές έτσι ώστε να γίνουν εύπορες όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ, την 

μνήμη, την αποθήκευση, την ενέργεια και την επίγνωση πλαισίου [12]. Οι Stergiou & 

Psannis (2016) αναφέρουν ότι υπάρχουν 2 προοπτικές που αναφέρετε ο όρος cloud 

computing, την βασισμένη στην υποδομή, όπου το υλικό παραμένει στατικό και παρέχει 

υπηρεσίες στους χρήστες και στο ad hoc mobile cloud. Αναφέρουν επίσης κάποιες 
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ανησυχίες για το mobile cloud όπως: η ασφάλεια των δεδομένων, η συνδεσιμότητα στο 

διαδίκτυο, η απόδοσή τους και ο χρόνος αδράνειας [35] 

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τους περιορισμούς της αποθήκευσης, των 

δυνατοτήτων επικοινωνίας, της ενέργειας και της επεξεργασίας. Τέτοιες ανεπάρκειες μας 

παρακινούν να συνδυάσουμε την τεχνολογία του Mobile Cloud Computing και του IoT. 

Ως αναδυόμενη τεχνολογία, το Mobile Cloud Computing ενσωματώνει πολλές 

τεχνολογίες μεγιστοποιώντας την ικανότητα και τις επιδόσεις της υπάρχουσας υποδομής 

[4]. 

 3.4  Μεγάλα δεδομένα 

Η τεχνολογία των μεγάλων δεδομένων έκανε την εμφάνιση της κατά την απαίτηση της 

κοινωνίας για την διαχείριση του μεγάλου όγκου των παραγόμενων δεδομένων και 

εξελίσσεται ραγδαία μαζί με την παράλληλη και συνεχόμενη αύξηση των δεδομένων 

αυτών. Για το παραπάνω λόγο η τεχνολογία των μεγάλων δεδομένων αναφέρεται ως 

αναδυόμενη τεχνολογία[12Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.][36].  

Η ροή των δεδομένων αυτών και η ανάλυση τους έχουν εμφανίσει σημαντικά 

αποτελεσμάτων σε τομείς των επιχειρήσεων όπως η ανάλυση της συμπεριφοράς των 

πελατών, η βελτιστοποίηση των πωλήσεων σε πολυεπίπεδη κλίμακα, η ανάλυση των 

συνηθειών των υπαλλήλων ενός οργανισμού, ο σχεδιασμός της κυβερνητικής πολιτικής 

με την ανάλυση δεδομένων προερχόμενα από διαφορετικές πηγές και την πρόβλεψη 

συμπεριφορών- αποτελεσμάτων μέσω προγνωστικών αναλύσεων. Ο όρος «μεγάλα 

δεδομένα» είναι ένας νέος δημοφιλής όρος και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

εκπληκτικά γρήγορη και εκθετική αύξηση του όγκου δεδομένων την διαθεσιμότητα και 

την χρήση τους σε δομημένη και αδόμητη μορφή. [1013][35] 

Η πραγματική αναζήτηση μέσα σε αυτά τα μεγάλα δεδομένα στοχεύει στη δημιουργία 

της αξίας μέσα από την ανάλυση αυτών των δεδομένων ώστε να λάβουμε αξιοποιήσιμες 

πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή παραγωγής δεδομένων [42] Τα δεδομένα 

αναλύονται και λαμβάνονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα με απώτερο σκοπό 

την μείωση του κόστους, τη μείωση του χρόνου, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
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βελτιστοποίηση τους και τέλος την λήψη αποδοτικών αποφάσεων για την πορεία 

στρατηγική την επιχείρησης/ οντότητας [35]. 

 3.4.1 Μοντέλο 5V  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων είναι όπως είδαμε στους ορισμούς 

είναι ο Όγκος, η Ποικιλία, και η Ταχύτητα,  

Η SAS εισήγαγε την ποικιλία (πολυπλοκότητα) [2,12]. Η Oracle επέκτεινε αυτό το 

μοντέλο σε 4Vμοντέλο περιλαμβάνοντας την αξία,[2,12] αυτό το μοντέλο επεκτάθηκε 

ακόμα περισσότερο προσθέτοντας ένα ακόμα V την ειλικρίνεια από την ΙΒΜ [2,12. 

Παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί των 5V.  

• Volume (Όγκος): αναφέρεται στην ποσότητα των δεδομένων που παράγονται από 

διαφορετικές πηγές συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από κινητές και ψηφιακές 

συσκευές. Η λήψη πολύτιμων πληροφοριών από τη συλλογή, την επεξεργασία και την 

ανάλυση αυτών των μεγάλων δεδομένων είναι το σημαντικό όφελος που παράγεται από 

τα μεγάλα δεδομένα[10,12,4211].  

• Velocity (Ταχύτητα): αναφέρεται στην ταχύτητα της μεταφοράς δεδομένων αλλά και 

στον ρυθμό που τα δεδομένα δημιουργούνται [10,1211]. Διαπιστώνεται μια συνεχής 

μεταβολή των περιεχόμενων των δεδομένων καθώς εισάγονται νέα/συμπληρωματικά 

δεδομένα ή κληρονομούνται νέες συλλογές μέσω της συνεχούς ροής δεδομένων από 

πολλαπλές πηγές [42]. Απαιτείται η ανάπτυξη νέων αλγόριθμων και μέθοδών για την 

επεξεργασία και ανάλυση των ροών των δεδομένων στο διαδίκτυο.  

• Variety (Ποικιλία): αναφέρεται στους διαφορετικούς τύπους των δεδομένων που 

συλλέγονται μέσω αισθητήρων, έξυπνων τηλεφώνων και από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως 

βίντεο, εικόνες, κείμενο, ήχο, κ.α. [10,12,4211].Τα δεδομένα που συλλέγονται 

κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες τα δομημένα, ημί-δομημένα και αδόμητα.  

• Value (Αξία): αναφέρεται στη διαδικασία της εξόρυξης πολύτιμων πληροφοριών από 

μεγάλα σύνολα δεδομένων κοινωνικών δικτύων και συνήθως αναφέρεται ως ανάλυση 

μεγάλων δεδομένων(big data analytics). Η αξία είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 
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της κάθε εφαρμογής που βασίζεται στα μεγάλα δεδομένα, επειδή επιτρέπει να παράγει 

χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες [10,1211] 

• Veracity (Ειλικρίνεια): αναφέρεται στην ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών. 

Κάθε πρακτική διαχείρισης πληροφοριών επιβάλλεται να εξασφαλίζει την ποιότητα των 

δεδομένων, τη διακυβέρνηση των δεδομένων, και της διαχείριση των μεταδεδομένων, 

μαζί με τον έλεγχο της ιδιωτικότητας και των νομικών ζητημάτων[1211].   

 3.4.2 Τα βασικά χαρακτηρίστηκα των δεδομένων μεγάλου όγκου 

1. Μείωση κόστους – Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν καθόλα τα δεδομένα τους ως 

μεγαλου όγκου δεδομένα εμφανίζεται να έχουν βέλτιστη απόδοση στην μείωση του 

συνολικού κόστους λειτουργίας τους αναφορικά στην πλειονότητα (πλειοψηφία ) των 

διεργασιών τους. Ο όγκος των δεδομένων ενός οργανισμού ενδέχεται να φτάσει στο 

μέγεθος των petabytes αποθηκευμένα δεδομένα γεγονός που με την απόδοση τους 

από τεχνολογίες διαχείρισης Μεγάλου όγκου δεδομένων όπως το Hadoop , ή του 

υπολογιστικού νέφους, ή των δομημένων βάσεων δεδομένων . Παλαιότερα η 

διαχείριση τέτοιου όγκου δεδομένων γινόταν από υπερυπολογιστές μια διαδικασία 

εξαιρετικά δαπανηρή και πολύπλοκη στην μεριά των διαφοροποιημένων χρηστών. 

[11] 

2. Μείωση χρονοβόρων διαδικασιών- Οι τεχνολογίες  διαχείρησης Big data μειώση του 

χρόνου διαχείρισης των δεδομένων. Προσφέρονται εργαλεία διαχείρησης τέτοιου 

όγκου δεδομένων καθώς επίσης διευκολύνουν την πρόσβαση στα δεδομένα σε 

λιγότερο χρόνο. Επιπροσθέτως , η δυνατότητα της πρόσβασης σε δεδομένα 

παλαιότερων χρήσεων και η ανάλυση αυτών σε πραγματικό χρόνο εμπεριέχει την 

έννοια της απομέιωσης του χρόνου απόκρισής των οργανισμών σχετικά με τις 

αποφάσεις που ενδέχεται να πάρουν μετά την ποιότητα των δεδομένων που 

λαμβάνουν.[11,10] 

3. Ανάπτυξη νέων εργαλείων δεδομένων μεγάλου όγκου: - Μία από τις πιο απαιτητικές 

υλοποιήσεις ενός οργανισμού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα μεγάλου όγκου 

δεδομένα είναι να τα χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προϊόντων 

και εργαλείων. ΟΙ επιχειρήσεις- οργανισμοί που στην πληθώρα τους χρησιμοποιούν 
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αυτή την προσέγγιση είναι οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προφανή 

ανάγκη και άμεση σύνδεση με προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στην τεχνολογία 

διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων όπως το Google, το Facebook, το Airbnb κ.α. 

[11,10] 

4. Υποστήριξη διαχείρισης εταιρικών αποφάσεων: - Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων 

που παράγονται καθιστά αδύνατη την ανάλυση τους με τον παραδοσιακό τρόπο που 

γινόταν από τους οργανισμούς ως τώρα. Τα προϋπάρχοντα δομημένα δεδομένα των 

οργανισμών αντικαταστάθηκαν από παραγόμενες αδόμητες ομάδες δεδομένων  οι 

οποίες με την χρήση εργαλείων διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων γίνονται 

δυνητικές πηγές πληροφορίας για τις ορθότερες και ωφέλιμες αποφάσεις του 

οργανισμού. Η ανάλυση τους γίνεται με μεγαλύτερο εύρος και στοχευμένα στον 

σκοπό που επιθυμεί να επιτελέσει ο εκάστοτε οργανισμός. [11,10] 

 3.4.3 Τύποι Δεδομένων Μεγάλου όγκου 

ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ: 

Γενικά αναφέρεται στα δεδομένα που έχουν καθορισμένο μήκος, τύπο, σχεδιασμό και 

μορφή. Αποτελεί το 20% των δεδομένων που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτά τα δεδομένα 

μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τα ερωτήματα (SQL). Τα δεδομένα μπορεί 

να παραχθούν μηχανικά ή χειροκίνητα από τον άνθρωπο.[13,1213] 

Μηχανική δημιουργία δεδομένων. 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δεδομένα όπως τα παρακάτω: 

 Από αισθητήρες που περιλαμβάνουν GPS (Global Positioning System), ετικέτα RFID 

(Αναγνωριστικό ραδιοσυχνότητας), ιατρικές συσκευές κ.α. .[13,1213] 

 Δεδομένα καταγραφής από τον ιστό. Δεδομένα από δίκτυα και διακομιστές, δεδομένα  

παραβιάσεων ασφαλείας, καθώς και δεδομένα παροχής υπηρεσιών. [13] 13 

 Δεδομένα παραγόμενα στο σημείο πώλησης-Ταμείο που μεταφέρουν το bracode 

οποιουδήποτε προϊόντος. .[13]  
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 Δεδομένα Χρηματοοικονομικών Στοιχείων - Χρηματιστηριακών Στοιχείων (αξία 

νομίσματος) .[13]  

Χειροκίνητη δημιουργία δεδομένων- Ανθρώπινος παράγοντας 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δεδομένα όπως τα παρακάτω:  

 Είσοδος δεδομένων- Εισαγωγή από χρήστη όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία, εισόδημα 

κ.λπ. .[13]  

 Δεδομένα ροής κλικ- Δεδομένα που παράγονται κάθε φορά που γίνεται κλικ σε έναν 

σύνδεσμο για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των πελατών και τον καθορισμό 

των προτύπων της αγοράς .[13] 

 Στοιχεία που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια- Κάθε κίνηση σε ένα παιχνίδι μπορεί να 

καταγραφεί. .[13] 

ΑΔΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Τα μη δομημένα αναφέρονται σε δεδομένα που έχουν μεταβλητό μήκος, τύπο, 

σχεδιασμό ή μορφή. Τα περισσότερα από τα δεδομένα στον κόσμο είναι αδόμητα και 

μπορούν να δημιουργηθούν από τον άνθρωπό ή μηχανικά. .[13] 

Μηχανική δημιουργία δεδομένων. 

Δημιουργημένα μηχανικά δεδομένα είναι τα παρακάτω:  

 Δορυφορικά δεδομένα εικόνας και δορυφορικών εικόνων (Google Earth). [15] 

 Επιστημονικά δεδομένα - σεισμικές εικόνες, ατμοσφαιρικά δεδομένα, φυσική υψηλής 

ενέργειας. . .[13]  

 Φωτογραφίες και Βίντεο από κέντρα ασφαλείας και παρακολούθησης με την χρήση 

καμερών όπως τις κάμερες κυκλοφορίας. .[13] 

 Δεδομένα από ραντάρ, οχήματα, μετεωρολογικούς σταθμούς, ωκεανογραφικές και 

σεισμικές συσκευές. .[13] 
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Χειροκίνητη δημιουργία δεδομένων- Ανθρώπινος παράγοντας 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δεδομένα όπως τα παρακάτω:  

 Κείμενο μέσα σε έγγραφα, αρχεία καταγραφής, αποτελέσματα έρευνας,μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. [15] 

 Social Media Data-Κοινωνικές Media Platforms όπως το YouTube, το Facebook, 

Twitter, Linked In κ.α. .[13] 

 Κινητά δεδομένα - μηνύματα κειμένου, πληροφορίες τοποθεσίας.[13] 

 Περιεχόμενο ιστότοπου- ιστότοπου παρέχοντας αδόμητο περιεχόμενο. [15] 
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ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Είναι η διασταύρωση δομημένων και αδόμητων δεδομένων. Δεν αντιμετωπίζουν 

αναγκαστικά ένα καθορισμένο σχήμα, αλλά μπορεί να καθορίζονται από μόνα τους και 

να έχουν απλά ζεύγη ετικέτας / αξίας. [13] 

 3.4.4 Ταξινόμηση μεγάλων δεδομένων 

Τα ευρέως μεγάλα δεδομένα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τις πηγές των 

παραγόμενων δεδομένα, τη συχνότητα, τους καταναλωτές, τα στάδια δημιουργίας, τη 

μορφή του περιεχομένου, την αποθήκευση και την επεξεργασία τους. [10] 

• Πηγές δεδομένων - Μηχανές που παράγονται τα δεδομένα, ιστότοποι και κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης, εσωτερικές πηγές δεδομένων, δεδομένα συναλλαγών, βιομετρικά 

δεδομένα, αναζήτηση.  

• Συχνότητα δεδομένων-Τροφοδοσία κατ 'απαίτηση, συνεχείς ροές, ροές πραγματικού 

χρόνου.  

• Καταναλωτές δεδομένων-Ιδιώτες, επιχειρήσεις, εφαρμογές επιχειρήσεων, αποθήκευση 

δεδομένων.  

• Στάδια δημιουργίας δεδομένων-Καθαρισμός, Κανονικοποίηση, Μετασχηματισμός 

• Μορφή περιεχομένου- Δομημένη, αδόμητη, ημι-δομημένη. 

• Αποθήκευση δεδομένων- Προσανατολισμός εγγράφων, προσανατολισμός σε στήλη, 

βάση γραφημάτων, αξία πρωτεύοντος κλειδιού. . 

• Επεξεργασία Δεδομένων – Ερωτήματα και αναφορές, ανάλυση πρόγνωσης δεδομένων, 

στατιστικά, αλγόριθμοι ανάλυσης κειμένου, ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων, 

τοποθεσία.  

 3.4.5 Αρχιτεκτονική των Μεγάλων Δεδομένων 

Τα μεγάλα δεδομένα . [10] ακολουθούν μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική.  
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• Επίπεδο πηγής δεδομένων-Είναι το σημείο όπου εισάγονται δεδομένα μέσω του 

σχεσιακού μοντέλου(βάση δεδομένων). 

• Επίπεδο διοχέτευσης- Είναι το σημείο όπου εισάγονται και επεξεργάζονται τα 

δεδομένα, εμφανίζεται οι διακυμάνσεις στον θόρυβο των δεδομένων και καταλήγουν 

στην αποθήκευση προς περαιτέρω χρήση μέσω εργαλείων όπως Flume, Kafka, Storm 

• Επίπεδο απεικόνισης - Είναι το σημείο όπου απεικονίζονται πλέον οι επιλεγμένες 

πτυχές των μεγάλων δεδομένων από τους επιστήμονες και αναλυτές με την βοήθεια 

εργαλείων οπτικοποίησης όπως το Hadoop. 

• Επίπεδο ανάλυσης- Σε αυτό το επίπεδο υιοθετούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για τη 

διαχείριση στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων 

όπως δεδομένα από τις μηχανές αναζήτησης, ανάλυση κειμένου κ.α. 

• Επίπεδο ασφαλείας - Εργασίες όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, πρόσβαση 

δεδομένων, ανίχνευση απειλών, Έλεγχοι ταυτότητας κόμβων και εργαλεία όπως Big-IP, 

Apache Sentry, Apache Knox 

χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής και για την τήρηση των 

απαιτήσεων συμμόρφωσης για τη σωστή λειτουργία την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο 

ταυτότητας. 

• Επίπεδο παρακολούθησης - Σε αυτό το επίπεδο τα κατανεμημένα σύνολα 

παρακολουθούνται με εργαλεία όπως Chukwa, Hue, Ganglia, Open TSBD, Nagios, 

καθώς χειρίζονται τέτοια τεράστια δεδομένα. 

• Αποθήκη δεδομένων - Διαχειρίζεται τα δεδομένα βάσης RDBMS σε κεντρικό 

περιβάλλον και ακόμη και αποτελείται από ορισμένες αναλυτικές συσκευές 

• Μνήμη-Το στρώμα στο οποίο υπάρχουν κόμβοι όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα ή 

επεξεργασμένα σε Rack, Disk και CPU. 
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 3.4.6 Διαδικασίες πριν την εξόρυξη δεδομένων•  

Καθαρισμός δεδομένων  

Τα δεδομένα καθαρίζονται σε αυτό το στάδιο. Τα θορυβώδη δεδομένα δηλαδή εκείνα τα 

δεδομένα που δεν μεταφέρουν ουσιαστικά οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με τεχνικές 

εξομάλυνσης.[16] Οι τεχνικές εξομάλυνσης δημιουργούν μια λειτουργία εξαγωγής των 

σημαντικών πληροφοριών από τα δεδομένα και αγνοούν τον θόρυβο. 

Μετασχηματισμός δεδομένων  

Για τον μετασχηματισμό των δεδομένων εκτελούνται οι διαδικασίες της διάκρισης και 

ιεράρχησης των δεδομένων. Η διάκριση είναι η μετατροπή των δεδομένων έκφρασης σε 

πεπερασμένες αξίες. Η ιεράρχηση μειώνει τα τον όγκο των δεδομένων μετατρέποντας τις 

επιμέρους τιμές σε ομάδες τιμών (ηλικία/ εύρος ηλικιών – νεολαία). .[16] 

Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη τεχνική εξόρυξης δεδομένων για 

την λήψη της σημαντικής πληροφορίας ανά περίπτωση χρήσης. .[16] 

 3.4.7 Business Intelligence 

Τα μεγάλα δεδομένα που παράγονται απαιτούν μια διαδικασία ανάλυσης προκειμένου να 

αποδώσουν την απαιτούμενη αξία τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τεχνικές ανάλυσης οι 

οποίες ονομάζονται Big Data Analytics [42]. Τα δύο αυτά στοιχεία των Big data και της 

ανάλυσης τους δομούν μία από τις πιο ολοκληρωμένες πλέον διεργασίες του Business 

Intelligence (BI). Η ανάλυση των δεδομένων εξυπηρετεί στην κατανόηση των αλλαγών 

που συμβαίνουν στο περιβάλλον και την αντίδραση που θα πρέπει να έχουμε σε αυτές 

[42]. 

Σε παλαιότερες εποχές, ο όρος Business Intelligence περιοριζόταν στη διατήρηση μιας 

κεντρικής βάσης δεδομένων από διάφορες επιμέρους βάσεις δεδομένων. Δεδομένου ότι 

το ερώτημα σε μια κεντρική βάση δεδομένων είναι χρονοβόρος διαδικασία (μερικές 

φορές ακόμη και εβδομάδες) για να εκτελεστεί, η μετέπειτα χρήση συγκεντρωτικών 

κύβων βάσεων δεδομένων παρείχαν βελτιστοποιημένα ερωτήματα.[6,17,18] Αργότερα 

ενσωματώθηκαν στο σύστημα οι βασικοί δείκτες απόδοσης προκειμένου να αξιολογούν 
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τις συνολικές επιδόσεις, γεγονός που επιτελέστηκε μέσω της αποθήκευσης δεδομένων. Η 

ήδη υπάρχουσα τεχνολογία στοχεύει καθόλα στην πρόβλεψη μοντέλων στοχεύοντας 

στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μειώνοντας έτσι το κόστος και 

τον χρόνο  

Με την αρχιτεκτονική Hadoop (που περιγράφεται παρακάτω), κατέστη δυνατή η 

κατανομή των δεδομένων, επιτρέποντας την επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο 

μέσω του νέφους [17][40]. 

 Με δεδομένα από το ΙoT, δημιουργείται μια μάζα δεδομένων που μπορεί να 

επεξεργαστεί μόνο σε κατανεμημένη αρχιτεκτονική. Η BI (Business Intelligence) 

[36][42] έχει προχωρήσει μέχρι τώρα στην πρόβλεψη μοντέλων που χρησιμεύουν για 

την πληροφόρηση των έξυπνων επιχειρηματικών αποφάσεων, που παράγουν 

αποτελεσματικά αυτοματοποιημένα στατιστικά μοντέλα για την ανάπτυξη στρατηγικής. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Business Intelligence έχει πολλές εφαρμογές [19]. 

 3.4.8 Τεχνολογίες Μεγάλων δεδομένων 

Η προσφερόμενη τεχνολογία επιτελεί τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην 

δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την διαχείριση και ανάλυση μεγάλων 

δεδομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι γνωστό ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης έχουν τεράστιο όγκο δεδομένων που συλλέγονται καθημερινά στα 

πληροφοριακά τους συστήματα, ωστόσο δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα τα  απαραίτητα  

εργαλεία, τεχνικές και εφαρμογές για την διαχείριση τους και εξαγωγή αποτελεσματικών 

αναλύσεων που θα βοηθήσουν την λειτουργία, απόφαση και διαχείριση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών [20]. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υπάρχουσα 

πληροφοριακή αρχιτεκτονική και η υποδομή των ιδρυμάτων δεν διαθέτει την 

απαιτούμενη ισχύ προκειμένου να αναλύσει τον μεγάλο όγκο των παραγόμενων 

δεδομένων.  

Για να μπορέσει ένας θεσμός να αποκομίσει τα οφέλη των μεγάλων δεδομένων, η 

υποδομή του συστήματος πρέπει να βελτιωθεί ώστε να εξυπηρετεί προγνωστικά 

εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης. 
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Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιορίσει τους παράγοντες σε μεγάλα δεδομένα και την 

υιοθέτηση αναλυτικών στοιχείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 3.5  Συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων 

Έχοντας δεδομένα μαζικά, σε διάφορες μορφές που διανέμονται σε διαφορετικά 

συστήματα, απαιτούνται συστήματα υψηλής απόδοσης για επεξεργασία. Ακόμη και οι 

υπερυπολογιστές δεν είναι αρκετά βιώσιμοι όσον αφορά την ακατέργαστη υπολογιστική 

ισχύ για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Έτσι, απαιτείται η κατανεμημένη 

επεξεργασία των δεδομένων μέσω τεχνολογίας η οποία διατίθεται πλέον στην αγορά. 

Επιπλέον, ο παράγοντας του κόστους έχει μειωθεί σημαντικά αναφορικά με την χρήση 

των νέων αυτών τεχνολογιών. Οι νέες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 

και την ανάλυση προτύπων, την ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδοσης και την 

διαμορφωση στρατηγικής..  

 3.5.1 Πλαίσιο επιπέδου ωρίμανσης 

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίπεδο ωρίμανσης της ανάλυσης των Μεγάλων 

Δεδομένων, οι ερευνητές πρότειναν ένα μοντέλο ωριμότητας έξι επιπέδων [22] ως εξής: 

• 1: Τα δεδομένα διανέμονται μεταξύ πολλών συστημάτων διατηρώντας την ασφάλεια 

των δεδομένων ώστε να αποφεύγεται προσπέλαση τους από μη εγκεκριμένους φορείς 

σύμφωνα με την  νομοθεσία. 

• 2: Στοιχεία που παρέχουν ποιοτικά δεδομένα, με υπεύθυνη δήλωση αξιοπιστίας των 

δεδομένων. 

• 3: Πρέπει να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί η ορθή τεχνολογία σχετικά με την 

απαίτηση. 

• 4: Δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, 

προκειμένου να υπάρχει ακεραιότητα δεδομένων και να επιτρέπεται ο έλεγχος τους. 

• 5: Αυτοματοποιημένη συλλογή των δεδομένων και σύνδεσή τους με άλλες λειτουργίες 

προκειμένου να επιφέρουν ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. 
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• 6: Πρόβλεψη αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων ανάλυσης των δεδομένων που 

εξυπηρετουν στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. 

 3.5.2 Τεχνολογίες διαχείρησης δεδομένων. 

Ως μηχανισμό μαζικής επεξεργασίας θα αναφερθεί το πρότυπο MapReduce: Όπως 

δηλώνει το όνομα, το πλαίσιο προσφέρει δεδομένα προς επεξεργασία σε δύο στάδια. Η 

λειτουργία χάρτη ταξινομεί τα δεδομένα στο απαιτούμενο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

επιχειρηματικού σεναρίου. Για παράδειγμα,  

• η ταξινόμηση των δεδομένων σε σχέση με τον τομέα της εκπαίδευσης,  

• οι σπουδαστές που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη τάξη της κοινωνίας,  

• το βάθος των σπουδών που προσφέρονται,  

• η ποιότητα των σπουδαστών που παράγονται,  

• οι σπουδαστές έχουν κατεύθυνση προς την εργασία σε επιχειρήσεις ή στην 

έρευνα κ.λπ.  

Για τα απαιτούμενα φίλτρα και ταξινόμηση των δεδομένων γίνεται χρήση ενός 

αλγορίθμου για την εκτέλεση συνάθροισης προκειμένου να υπολογιστεί και να 

αξιολογηθεί η μετρική μέσω της οποίας θα μπορούσε να ληφθεί η στρατηγική ή η 

απόφαση [Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.]. Για 

παράδειγμα, μια συγκεκριμένη τάξη μαθητών που έχουν αποφοιτήσει από συγκεκριμένα 

σχολεία και οι σπουδές τους μπορούν αν αξιοποιηθούν από μια συγκεκριμένη 

ερευνητική μέθοδο. Κατά συνέπεια, αυτό εξυπηρετήσει στην ανακατασκευή της 

συνολικής ακαδημαϊκής δομής ενός ιδρύματος στοχεύοντας στην εκπαίδευση 

εξειδικευμένων πλέον ερευνητών [6] [16].  

Το πλεονέκτημα θα είναι η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα καθώς θα απαρτίζονται 

από ειδικευμένους επιστήμονες από την αρχή. Επιπλέον, θα βοηθήσει στην ορθότερη 

καθοδήγηση σπουδαστών προς τον τομέα που εμφανίζουν δεξιότητες π.χ έρευνα, 

επιχειρήσεις κ.α., έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας στους τομείς, άμεση 

δραστηριότητα των σπουδαστών και μείωση του χρόνου περιπλάνησης/ αναζήτησης του 
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πεδίου καλύτερης ενασχόλησης τους. Οι κατάτμηση αυτών των πληροφοριών θα 

μπορούσε παρέχεται στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενοι, στους σύμβουλους ή ακόμη 

και τους πολίτες, κλπ 

Διατίθενται διαφορές πλατφόρμες διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και θα 

απαριθμήσουμε ορισμένες από αυτές. Το Hadoop, Pig, Hive, Oozie, Map Reduce, 

Zookeeper, Spark και Shark χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου 

δεδομένων.[16][18] 

 3.5.2.1 Hadoop  

Το Hadoop είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει κατανεμημένη 

επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (petabytes) και παρέχει μια υλοποίηση του 

MapReduce της Google Βοηθά στην επεξεργασία δεδομένων σε ομάδες πολλαπλών 

κόμβων.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Hadoop είναι δωρεάν πλαίσιο σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον 

πληροφορικής το οποίο υποστηρίζει την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, αυξάνει τα 

δεδομένα το ποσοστό μεταφοράς και, επίσης, είναι ανεκτικό σε σφάλματα, κλιμακωτό 

και ευέλικτο [40] 

Αποτελείται από σύνολα οπτικοποίησης της εργασίας σε υπολογιστικό νέφος 

(Virtualized Cloud Service) καθώς υποστηρίζει την διαδικασία της αποθήκευσης των 

δεδομένων. Σε αυτό το τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες 

σε ένα κατανεμημένο μοντέλο και συνδέονται μεταξύ τους. .[16] Ο κύριος στόχος του 

είναι να ελέγξει το συνολικό εύρος της πληθώρας της πληροφορίας που δίνεται από τον 

όγκο των δεδομένων. 

Από την άλλη το Hadoop επιτρέπει στις εφαρμογές να τρέχουν σε εξαιρετικά απαιτητικό 

όγκο δεδομένων, λειτουργία που έχει βασιστεί στο MapReduce [40]. Έχει σχεδιαστεί για 

να παραλληλίζει την επεξεργασία δεδομένων σε διαφορετικούς υπολογιστικούς κόμβους 

για την επιτάχυνση των υπολογισμών και την μείωση της καθυστέρησης. Υπάρχουν δύο 

βασικά συστατικά του Hadoop. .[10] Το εξαιρετικά κλιμακωτό κατανεμημένο σύστημα 

αρχείων που μπορεί να υποστηρίξουν yotabytes και petabytes δεδομένων και έναν 

κλιμακωτό χάρτη 
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Η πλατφόρμα Hadoop περιλαμβάνει ένα σύστημα αρχείων που ονομάζεται Hadoop 

Distributed File System (HDFS) το οποίο επιτρέπει υψηλής ταχύτητας επεξεργασία 

αλγορίθμων καθώς επίσης και μια παράλληλη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων που 

ονομάζεται Hadoop Map Reduce γεγονός παρέχει τη δυνατότητα κατάτμησης και 

ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων αξιόπιστα και με ανοχή σε σφάλματα. .[10] 

[16][40] 

Το Hadoop ακολουθεί άλλες μορφές, αρχιτεκτονικής συστήματων. Για παράδειγμα, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορόυν να διαθέτουν συστήματα  που αναλύουν τα δεδομένα 

και εξάγουν τα πρότυπα διδασκαλίας και την ικανότητα μάθησης των σπουδαστών. 

 3.5.2.2 MapReduce 

Το Map Reduce σχεδιάστηκε από την Google ως μια πλατφόρμα που μπορεί να 

εκτελεστεί ένα σύνολο λειτουργιών διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων 

αποτελεσματικά.[14][6]Το Map Reduce είναι ένα μοντέλο προγραμματισμού για την 

επεξεργασία και παραγωγή μεγάλων συνόλων δεδομένων πάνω σε ένα δίκτυο 

υπολογιστών (cluster) που αρχικά προτάθηκε από το Google το 2004. Το μοντέλο είναι 

αρκετά απλό στη χρήση και ευρέως διαδεδομένο.  

Το Map Reduce Hadoop είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και 

τη δημιουργία μεγάλων συνόλων δεδομένων, με έναν παράλληλο και κατανεμημένο 

αλγόριθμο σε ένα σύμπλεγμα [40] 

Ο χάρτης Reduce είναι η καρδιά του Hadoop. Είναι αυτό το παράδειγμα 

προγραμματισμού που επιτρέπει για μαζική κλιμάκωση σε εκατοντάδες ή χιλιάδες 

servers σε ένα cluster Hadoop.[40] 

 3.5.2.3 Άλλες τεχνολογίες 

Big Table:  αναπτύχθηκε από την Google και πρόκειται για ένα κατανεμημένο σύστημα 

αποθήκευσης με στόχο διαχείριση δομημένων δεδομένων υψηλής προσβασιμότητας. Τα 

δεδομένα ταξινομούνται σε πίνακες με στήλες και σειρές. Είναι διαρκής, ταξινομημένος 

και πολυδιάστατος χάρτης αντίθετα με τις παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

Αποθηκεύει μεγάλο όγκο δεδομένων μέσω των διακομιστών.[6] 
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Apache Hive: Καθώς η έννοια της αποθήκης δεδομένων είναι παλιά, η ίδια ιδέα 

βρίσκεται στο Hadoop, ώστε να συνοψίσει ή να συγκεντρώσει κύβους δεδομένων πάνω 

από χιλιάδες συστήματα. Έτσι, παράγεται το βέλτιστο πλαίσιο στη δημιουργία 

προγνωστικών μοντέλων με απότεροσκοπό την αποτελεσματικότητα στη λήψη 

αποφάσεων. [6] 

HDFS: Το Hadoop Distributed File System είναι ένα φορητό σύστημα αρχείων που 

διανέμεται σε διάφορους διακομιστές, έχοντας έναν ενιαίο κόμβο Hadoop (cluster 

Hadoop) [40] για την αποθήκευση ενός τμήματος όλων των αρχείων και της θέσης τους 

στις οποίες αναπτύσσονται. .[6] 

Πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση των αρχείων HDFS αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 

μεγάλου αρχείου συστήματος [40] Τέλος, τα δεδομένα αντιγράφονται σε πολλές πηγές 

προκειμένου να έχει ανοχή σε σφάλματα και να αυξήσει την αξιοπιστία του.[40] 

NoSQL: Στο Big Data Concept, ο παραδοσιακός τρόπος σχεσιακών συστημάτων RDMS 

δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα 

δεδομένα σε μια δομημένη μορφή, που σημαίνει ότι όσο πιο κανονικοποιημένα είναι τα 

δεδομένα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το ερώτημα. .[6] 

 3.5.3 Εφαρμογές στην εκπαίδευση 

Οι τεχνολογίες καινοτομίας θα μπορούσαν να εξοπλίσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 

εργαλεία και μέσα για την πλήρη ανάλυση των δεδομένων και συνθηκών που 

δημιουργούνται στις οντότητες που το απαρτίζουν (φοιτητές, εκπαιδευτικοί και ίδρυμα). 

Θα μπορούσαν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των 

μαθητών, τα αποτελέσματα εξετάσεων/ εργασιών, την πιθανή εξέλιξη της σταδιοδρομίας 

τους, τις εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιουργούνται.  

Τα μεγάλα δεδομένα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην 

εκπαίδευση σε όλο της το εύρος όπως στον τρόπο μάθησης των μαθητών, στον τρόπο 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, στην βελτίωση της διοίκησης και λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσω της ανάπτυξης των δυνατοτήτων του προσωπικού ή 

αντικατάστασής του. [22] 
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένες εφαρμογές των μεγάλων δεδομένων προς την 

κατεύθυνση μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού τομέα.  

1. Παρουσιολόγιο των φοιτητών 

Η συχνότητα της απουσίας από τον σπουδαστή μπορεί να μετρηθεί, σχηματίζοντας μια 

πηγή δεδομένων για την πρόβλεψη των αιτιών. 

2.  Επιλογή μαθημάτων σπουδαστών 

Στοχεύοντας στην πρόβλεψη επιλογής των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι 

σπουδαστές βάσει των επιθυμιών τους. 

3.  Διατήρηση των σπουδαστών 

Προσδιορισμός των προτύπων στη διατήρηση των ενεργών φοιτητών στα μαθήματα και 

προσπάθεια εκτίμησης των παραγόντων απόρριψης των μαθητών. Σημαντική 

πληροφορία που εξυπηρετεί στην διαμόρφωσή της πολιτικής και στρατηγικής των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προς την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. 

4.  Κονδύλια σε έρευνα  

Το εκτεταμένο κόστος που προκύπτει από την έρευνα δημιουργεί την απαίτηση όσον 

αφορά την ύπαρξη σωστών ατόμων στις ερευνητικές ομάδες. Η διατήρηση υψηλών 

επιδόσεων των ερευνών με το χαμηλότερο κόστος και στον λιγότερο δυνατό χρόνο 

ολοκλήρωσης αποτελούν παράγοντες επιτυχίας της έρευνας και δείκτες βέλτιστης 

αποτελεσματικότητας. 

5.  Προγράμματα Ανταλλαγής 

Με τη διάθεση της πληροφορίας στη εκπαιδευτική κοινότητα και βάσει των 

μαθησιακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών προτύπων κάθε μαθητή ενδέχεται 

να κατανεμηθούν ομοιόμορφα και σύμφωνα με την ακαταλληλότητα τους στα επιμέρους 

προγράμματα ανταλλαγής.[22] 

6.  Διακυβέρνηση 
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Η πολιτική του εκπαιδευτικού οργανισμού που θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους προκειμένου να διαθέτει ελεγχόμενες και 

ασφαλείς εγκαταστάσεις, αποφεύγοντας έτσι τυχόν απειλές [22]. Δυνατότητα πρόβλεψης 

απειλών. 

7.  Ενδιαφέρον σπουδαστών. 

Η εξαγωγή της πληροφορίας του ενδιαφέροντος των σπουδαστών παρουσιάζει την τάση 

των ερευνών που ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν στους σχετικούς οργανισμούς, με 

αυτόν τον  τρόπο καθορίζονται και οι ερευνητικές κοινότητες. Οι σπουδαστές μπορούν 

εγγραφούν σε προγράμματα που κερδίζουν τη χρηματοδότηση και τα προγράμματα 

μπορούν να διαφημιστούν μέσω του διαδικτύου. Αυτό θα αλλάξει δραστικά τα 

ερευνητικά προγράμματα στα οποία σήμερα, όλοι οι δυνητικοί σπουδαστές παγκοσμίως 

δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγω έλλειψης σχετικών προγραμμάτων και μη 

πληροφόρησης για τυχόν υπάρχουσες ευκαιρίες. 

8.  Ανάπτυξη πολιτικών 

Ανάπτυξη πολιτικών που είναι αποτελεσματικές για έναν συγκεκριμένο κλάδο 

προκειμένου να έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και συμμετοχή των μαθητών. 

9.  Βελτίωση των Αποτελεσμάτων των Φοιτητών 

Η συμπεριφορά των μαθητών και η συνολική του απόδοση βασίζεται σε πολλά 

επιμέρους στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Η πρόσβαση σε δεδομένα από 

διαφορετικές πηγές, για διαφορετικούς μαθητές, για διαφορετικές διαδικασίες και για 

όλους συμμετέχοντες, θα μπορούσε παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του σπουδαστή 

ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τις διαδικασίες και τις σχέσεις που αναπτύσσονται.[20] 

Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να αναλυθούν σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να 

κατανοήσουμε καλύτερα την ατομική συμπεριφορά των. Με αυτόν τον τρόπο 

παρακολουθούνται όλες οι ενέργειες των μαθητών – π.χ. πόσο χρόνο χρειάζονται να 

απαντήσουν σε μια ερώτηση, ποιες πηγές προτιμούν να χρησιμοποιούν, ποιες ερωτήσεις 

παραλείπουν, ποιοι εκπαιδευτικοί πόροι λειτουργούν καλύτερα, ποια είναι η σχέση 

μεταξύ διδακτικού υλικού και αποριών των μαθητών κ.λπ. 
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Επιπλέον θα μπορούσε να υποστηρίξει τη δημιουργία παραγωγικών ομάδων 

σπουδαστών που όπου τα μέλη δεν αλληλοσυμπληρώνονται. Με την σωστή ανάλυση 

των δεδομένων , είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι δυνάμεις και αδυναμίες κάθε 

μαθητή ώστε η δημιουργία της ομάδας να επιτρέψει στους σπουδαστές να αναπτυχθούν 

μαθησιακά. .[20] 

10. Προσωποποιημένη εκπαίδευση 

Επίσης ο εκπαιδευτικός συλλέγοντας και αναλύοντας αυτά τα στοιχεία των μαθησιακών, 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών προτύπων κάθε μαθητή μπορεί να βελτιώσει την 

απόδοση των σπουδαστών του στο σύνολο ή ανά μονάδα αναπτύσσοντας ένα 

περιβάλλον προσωποποιημένης μάθησής με την δημιουργία προσαρμοσμένων 

προγραμμάτων για τις ανάγκες του κάθε φοιτητή,  

Οι μαθητές ενδεχομένων να μπορούσαν να σχεδιάσουν το δικό τους εξατομικευμένο 

πρόγραμμα συμπεριλαμβάνοντας τις επιπλέον ασχολίες τους αλλά και παρακολουθώντας 

μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. Επίσης θα μπορούσαν να εργάζονται με το δικό τους 

ρυθμό, έχοντας ταυτόχρονα το δυνατότητα κατευθυνόμενης επικοινωνίας με καθηγητές, 

διαχειριστές και συναδέλφους. .[20] 

11. Αξιακό πρότυπο 

Η παροχή τέτοιου είδους πληροφορίας και μέσω της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, 

μπορεί να επικρατήσει ένα σύστημα αξιών στη μεριά των σπουδαστών. Έχοντας 

εμπιστοσύνη στα πρότυπα των δεδομένων, η λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει εύκολη 

σχετικά με την λήψη υποτροφιών των μαθητών ή την εγγραφή τους σε ερευνητικά 

προγράμματα. Αυτό θα λειτουργήσει ως φίλτρο έτσι ώστε αξιόλογοι υποψήφιοι να 

μπορούν να επωφεληθούν της ευκαιρίας στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά. 

12.  Βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας σε πραγματικό χρόνο 

Η διαδικασία μάθησης είναι μια πολύ δυναμική διαδικασία και η προσαρμογή του 

τρόπου μελέτης και αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να γίνεται εξίσου 

άμεσα και γρήγορα από τον μαθητή. 
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Ο καθηγητής θα μπορούσε εύκολα να παρακολουθεί τους σπουδαστές σε πραγματικό 

χρόνο και να κατευθύνει το ενδιαφέρον τους προς την κατάκτηση της γνώσης.  

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές κατανοούν καλύτερα τα θέματα και εξατομικεύεται η 

μαθησιακή διαδικασία προς όφελος του μαθητή. Όταν οι μαθητές παρακολουθούν και 

διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο, τα ψηφιακά εγχειρίδια και τα περιγράμματα 

μαθημάτων μπορούν να βελτιωθούν.  

Για παράδειγμα, ειδικοί αλγόριθμοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενα και να μας γνωστοποιήσουν τα σημεία όπου 

είναι εύκολο ή δύσκολο. 

 3.6  Android Studio Platform 

To Android Studio είναι ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) για 

ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Android. Ανακοινώθηκε στις 16 Μαϊου 2013 στο 

συνέδριο Google I/O από την Google Product Manager, Katherine Chou. Το Android 

Studio είναι διαθέσιμο ελεύθερα με την άδεια Apache License 2.0. 

 

Εικόνα 3-1 Android StudioPlatform 
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Εικόνα 3-2 Android Studio Platform- Mobile Devices 

Η πλατφόρμα του Android Studio διατίθεται ελευθέρα. υποστηρίζεται με διάφορα API. 

Τα διάφορα API της πλατφόρμας παρέχουν σε έναν προγραμματιστή τη δυνατότητα να 

σχεδιάσει και να αναπτύξει την ενδιαφέρουσα εφαρμογή του για τις κινητές συσκευές. 

Το αναπτυξιακό εργαλείο Android περιλαμβάνει Java, Eclipse για ανάπτυξη Android ως 

IDE, Android SDK (συμπεριλαμβάνονται τα API) και Emulator. Αυτά τα εργαλεία 

ανάπτυξης λογισμικού διατίθενται δωρεάν ως προϊόντα ανοιχτού κώδικα. Ο 

προγραμματιστής θα έχει πλήρη προνόμια πάνω στην αναπτυχθείσα εφαρμογή και 

μπορεί να την διαθέσει ως προϊόν ανοιχτού κώδικα στην αγορά για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Οι εφαρμογές Android ονομάζονται απλά «Android Apps» και χρησιμοποιούν το 

Android OS. 
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 4 Σχετική έρευνα- Εφαρμογές στον εκπαιδευτικό τομέα. 

Ανατρέξαμε στην επίκαιρη έρευνα και εργασία που έχει παρουσιαστεί στην ερευνητική 

κοινότητα σχετική με την υλοποίηση συστημάτων που εξυπηρετούν στην βελτίωση του 

εκπαιδευτικού τομέα στοχεύοντας στην χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και 

επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να στηρίξουμε την πρόταση μας προς την 

αναγκαιότητα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της τάξης καθώς και λήψης 

αποφάσεων σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Αρχικά εμφανίζεται μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη 

εφαρμογής Android σχετικά με την διαχείριση της προσέλευσης των φοιτητών σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

 4.1  Σύστημα διακομιστή διαδικτύου 

Ο P.Sivaram(Μάρτιος 2017) [25] ανέπτυξε ένα σύστημα διαχείρισης βασισμένο σε 

διακομιστή διαδικτύου με την χρήση βάσης δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα 

δεδομένα / πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (φοιτητές, εκπαιδευτικοί) 

Χρησιμοποίησε ως μέσο επικοινωνίας των επιμέρους τμημάτων το ασύρματο δίκτυο 

WiFi του ιδρύματος και η συλλογή των δεδομένων γίνεται με συσκευές που 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή Android (έξυπνο τηλέφωνο, υπολογιστής, tablet) και έχουν 

την δυνατότητα σύνδεσης σε κινητά σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή στο WiFi του 

εκπαιδευτικού οργανισμού ή στην διαθέσιμη ενσύρματη υποδομή διαδικτύου του 

οργανισμού. 

Με την χρήση της Android εφαρμογής, κατά την σύνδεση του καθηγητή, ανάλογα με το 

έτος το μάθημα και το εξάμηνο εμφανίζονται οι μαθητές που το παρακολουθούν από την 

βάση δεδομένων του ιδρύματος. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει από την λίστα χειροκίνητα τα 

check-box των μαθητών που εμφανίστηκαν στο μάθημα και αυτός είναι ο τρόπος που 

λαμβάνονται οι παρουσίες των φοιτητών και αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του 

ιδρύματος.  

Ο φοιτητής έχει πρόσβαση στις απουσίες/ παρουσίες του μέσω της εφαρμογής Android 

και των διαπιστευτηρίων που του δίνονται από το ίδρυμα. 
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 4.2  Εφαρμογές QR code  

Οι Fadi Masalha και Nael Hirzallah (2014) [26] πρότειναν ένα σύστημα καταγραφής 

προσέλευσης μαθητών βασισμένο στην τεχνολογία κρυπτογραφημένου κώδικα QR.  

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν κώδικα QR με συγκεκριμένες πληροφορίες πριν την 

ώρα του μαθήματος έχοντας συνδέσει αρχικά την τάξη και το QR μέσω του διακομιστή. 

Για να δημιουργήσει τον κωδικό QR, ο εκπαιδευτής καταγράφει στη Μονάδα 

διακομιστή για να εισάγει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα στον 

κώδικα QR. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο εκπαιδευτικός εμφανίζει το QR  στην διαφάνεια και 

οι μαθητές με την χρήση του σαρωτή του συστήματος που παρέχεται από το 

πανεπιστήμιο σαρώνουν το QR. Γίνεται και λήψη της φωτογραφίας του προσώπου του 

μαθητή και αυτές οι δύο πληροφορίες που συλλέγονται μέσω WiFi ή Δικτύου και 

αποθηκεύονται στον server, έτσι επιβεβαιώνεται η συμμετοχή. 

Αυτό γίνεται με τη σύγκριση της εικόνας προσώπου που αποστέλλεται ανά συναλλαγή 

και της αποθηκευμένης εικόνας στο αρχείο για τον εν λόγω φοιτητή. (έλεγχος από 

καθηγητή) 

Οι εκπαιδευτές σημειώνουν ηλεκτρονικά την παρουσία των φοιτητών καλώντας τα 

ονόματα τους και επιλέγοντάς το κατάλληλο τετραγωνάκι δίπλα στο όνομα του μαθητή. 

Τέλος, γίνεται έλεγχος τοποθεσίας. Μόλις οι πληροφορίες θέσης έχουν ληφθεί 

αποστέλλονται στο διακομιστή μέχρι την ώρα που διενεργείται ο έλεγχος. Η απόσταση 

από το κέντρο κάθε Smartphone θα καταγράφονται μαζί με τα αποτελέσματα 

αντιστοίχισης προσώπου. 

Μια διαφορετική χρήση του QR code στην διαδικασία λήψης των παρουσιών 

προτείνεται από τους Rahni, Zainal M., Zainal F., Adna, Othman, Bukhori (2015),[27] 

όπου παρέχονται κωδικοί QR μοναδικοί για κάθε φοιτητή τους οποίους ο εκπαιδευτής 

σκανάρει με την συσκευή του στο APP και δηλώνει την παρουσία του φοιτητή στο 

μάθημα.  
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Τέλος, οι Navin, Shanthini και Krishnan, (2017) [28] πρότειναν έναν άλλο τρόπο χρήσης 

του QR code που χρησιμοποιείται ευρέως στις τραπεζικές συναλλαγές με 

αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής μοναδικών κωδικών που καλούνται οι 

συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν μέσω άλλου συστήματος.  

Ως επέκταση των παραπάνω ερευνών θα μπορούσε να ενσωματωθεί στον εκπαιδευτικό 

τομέα και η προσέγγιση των B.Dinesh Kumar1 και S.Kareemulla (Ιούνιος 2017) [29] 

όπου παρουσίασαν ένα σύστημα λήψης της παρουσίας των εργαζομένων μιας εταιρίας 

χρησιμοποιώντας QR codes, δακτυλικό αποτύπωμα και αναγνώριση φωνής καθώς και 

αποστολή στοιχείων τοποθεσίας των συσκευών.  

Παρακάτω εμφανίζεται το πλάνο ροής των λειτουργιών.  

 4.3  Εφαρμογές Φάρων (Beacons) 

Οι Dr. Ian Glover και Kieran McDonald (Ιούνιος 2018) [3] χρησιμοποίησαν την 

τεχνολογία των φάρων εκπομπής (Beacons) για τη σήμανση της προσέλευσης των 

μαθητών.  

Δηλώνουν ότι οι φάροι έχουν επίσης προταθεί ως μέθοδος περιορισμού των 

χαρακτηριστικών των έξυπνων συσκευών σε συγκεκριμένους χώρους ή σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, όπως η απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών της 

κάμερας κατά τη διάρκεια μιας εμπιστευτικής διάλεξης ή παρουσίασης τάξης 

(Thompson, 2013). Υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με την πρακτικότητα μιας 

τέτοιας προσέγγισης καθώς η απενεργοποίηση του Bluetooth στις επιμέρους συσκευές 

θα εμπόδιζε την εφαρμογή των περιορισμών από τους φάρους. Ωστόσο θα μπορούσε να 

προσφέρει μια μέθοδο ελέγχου στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους. Παρόλο που αυτό το επίπεδο ελέγχου 

παρακωλύει τη διευκόλυνση που παρέχει η χρήση των έξυπνων συσκευών στη στο 

πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

μια τέτοια χρήση θα εξυπηρετούσε, όπως εξετάσεις όπου θα ήταν περιορισμένη η 

πρόσβαση σε υλικό μέσω smartphone ή tablet. 

Τρόπος λειτουργίας:  
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Τα σήματα URL Eddystone, η υποστηρικτική τεχνολογία της φιλοσοφίας «Physical 

Web» της Google (https://google.github.io/physical-web/), προσφέρουν έναν πολύ απλό 

τρόπο μετάδοσης ενός συνδέσμου ιστού URL σε όλες τις συσκευές μέσα στην εμβέλεια 

τους ενώ το iBeacon και ο αντίστοιχος τρόπος λειτουργίας του μπορούν να επιτρέψουν 

την εκτέλεση εξαιρετικά συγκεκριμένων ενεργειών. Αυτό είναι δυνατό μέσω του 

συνδυασμού δεδομένων που είναι διαθέσιμα στη σχετική εφαρμογή, έτσι ώστε ένας 

χρήστης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μπορεί 

να ενεργοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια, ενώ ο ίδιος χρήστης στον ίδιο χώρο σε 

διαφορετική χρονική στιγμή θα είχε διαφορετική ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, στην 

αρχή μιας διάλεξης, το σήμα από το beacon ενεργοποιεί την εφαρμογή για να κατεβάσει 

και να ανοίξει τις διαφάνειες και άλλα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη 

σύνοδο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το ίδιο σήμα ενεργοποιεί το άνοιγμα ενός εφαρμογή 

ψήφου. Ομοίως, οι ίδιες πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

ενεργοποίηση διαφορετικών ενεργειών για τους ανθρώπους στο ίδιο σημείο την ίδια 

στιγμή, όπως π.χ. με αυτόματη καθοδήγηση των φοιτητών σε διαφορετικούς εικονικούς 

χώρους συνεργασίας με βάση την ομάδα στην οποία έχουν ανατεθεί. 

 

Εικόνα 4-1 Beacons Triletration 

Η επεξεργασία των φάρων μπορεί να γίνει με παρόμοια τεχνική με το Global Positioning 

System (GPS) για τον υπολογισμό της θέσης. Αυτή η τεχνική, που ονομάζεται 

trilateration, λειτουργεί με βάση την αρχή της μέτρησης της απόστασης από γνωστά 

σημεία εκπομπής, χρησιμοποιώντας την ισχύ του σήματος των φάρων Bluetooth. Μια 

εφαρμογή με τοποθεσίες διαφόρων σημάτων εντός ενός χώρου, ιδανικά τριών ή 

περισσότερων, μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με τα 

δεδομένα ισχύος σήματος από τους φάρους για να επεξεργαστεί την περιοχή στην οποία 
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τέμνουν τα σήματα και έτσι να προσδιορίσει τη θέση της συσκευής σε εκείνη την 

περιοχή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των φάρων, τόσο πιο ακριβής μπορεί να γίνει 

αυτός ο υπολογισμός - αν και οι παρεμβολές από έπιπλα και άτομα και αντικείμενα που 

κινούνται μέσα στον χώρο μπορούν να μειώσουν αυτή τη θεωρητική ακρίβεια στον 

πραγματικό κόσμο. Αυτά τα δεδομένα θέσης μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν 

για την τοποθέτηση ενός ατόμου σε ένα διαδραστικό χάρτη ή για την ενεργοποίηση 

ενεργειών που βασίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις εντός ενός χώρου και όχι μόνο σε 

απόσταση από ένα μόνο φάρο. 

 

Εικόνα 4-2 Χαρτογράφηση Αίθουσας μέσω Beacons 

Οι Savannah Redetzke, Andrew Vanner και Raymond Otieno, (2018) [30]εφάρμοσαν 

την παραπάνω ιδέα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των φάρων και αναπτύσσοντας 

έναν αλγόριθμο τοποθεσίας. Το σύστημα περιλαμβάνει την παρακολούθηση της θέσης 

των κινητών συσκευών χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο τοποθεσίας και τη λήψη 

πληροφοριών αναγνώρισης από κάθε άτομο μέσω της χρήσης μιας τηλεφωνικής 

εφαρμογής. Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή. 

 4.4  Χρήση Άμεσων Μηνυμάτων 

Αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της άμεσης επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές τους προκειμένου να επιλύσουν απορίες, να τους παραχθεί επιπλέον υλικό προς 

προβληματισμό και κατάκτηση των διδασκόμενων εννοιών στοχεύοντας στην αύξηση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών και κατ’ επέκταση την βελτίωση της μελέτης τους και 

την επιτυχία τους Ο Timmis (2012) ισχυρίστηκε ότι η συνομιλία μέσω άμεσων 

μηνυμάτων προσφέρει ένα μέσο αειφόρου υποστήριξης των φοιτητών μεταξύ τους αλλά 
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και με τον εκπαιδευτικό καθώς επίσης εξυπηρετούν σε συνεργατικές δραστηριότητες. Η 

συν-δημιουργία περιεχομένου εξυπηρετεί στην βελτίωση της παραγωγικότητας του 

φοιτητή και εξελίσσει την συναισθηματική του δέσμευση με το παραγόμενο προϊόν.  

Ο Simon So (Ιούνιος 2016), [31] εξετάζει το εργαλείο WhatsApp ως εργαλείο άμεσου 

μηνύματος 2.0 Web καθώς επίσης αναφέρει την χρήση του και ως εργαλείο κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η WhatsApp προσφέρει ευκαιρίες για 

παιδαγωγική επανεξέταση (Conole & Alevizou, 2010). Χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες του εργαλείου WhatsApp, οι μαθητές μπορούν να μάθουν καλύτερα μέσω 

των δραστηριοτήτων που τους αναθέτονται. (Beetham & Sharpe, 2013). 

Παιδαγωγική παρέμβαση της WhatsApp 

Το παιδαγωγικό όφελος που αποκομίζετέ από την χρήση της εφαρμογής WhatsApp 

μέσω της παρέμβασης την διαδικασία της διδασκαλίας είναι η ενίσχυση της διαδικασίας 

μάθηση εκτός σχολικών ωρών. Η χρήση της δεν αντικαθιστά την δια ζώσης διδασκαλία 

ωστόσο υποστηρίζει την διαδικασία με την δυνατότητα παροχής πολυμέσων 

στοχεύοντας στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται στην τάξη.  

Παρακάτω εμφανίζεται μία διαδικασία χρήσης της παραπάνω ιδέας όπου ο δάσκαλος 

δημοσίευσε ερωτήσεις στους μαθητές και τους ενθάρρυνε να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις. 

 4.5  Εφαρμογή Raspberry pi 3 και αναγνώριση προσώπου  

Οι Priya Pasumarti, και P. Purna Sekhar, (Μάρτιος 2018) [32] αξιοποίησαν την 

τεχνολογία του Raspberry pi 3 για την αναγνώριση προσώπου των μαθητών και λήψη 

της παρουσίας. Μια κάμερα Web συνδέεται με την ηλεκτρονική μονάδα Raspberry Pi. Η 

αναγνώριση προσώπου διαχωρίζει τα πρόσωπα από τα μη πρόσωπα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για επικύρωση της συμμετοχή του μαθητή κατά τις ώρες που λαμβάνει 

χώρα το μάθημα. 
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 4.6  Χρήση SSID- Internet (IP) -Access Point (AP) 

Μια αρκετά συναφή προσέγγιση με την προτεινόμενη σε αυτήν την εργασία είναι αυτή 

των Bokrae Jang1, Jaegeol Yim1*, Seung-Hyun Oh1, (Αύγουστος 2017) [33]. Η ιδέα την 

οποία αξιοποίησαν είναι ότι η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) ενός smartphone 

υποδεικνύει το AP στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone. Δεδομένου ότι η 

τοποθεσία ενός AP συνδέεται στενά με την τάξη, μπορούμε να καταλάβουμε αν ο 

ιδιοκτήτης του smartphone βρίσκεται στην τάξη ή όχι. 

Όταν το smartphone έχει πρόσβαση στο AP μέσω ασύρματης επικοινωνίας του 

αποδίδεται από το AP μια δυναμική διεύθυνση IP. Το εύρος δυναμικών διευθύνσεων IP 

μπορεί να οριστεί στη σελίδα ρύθμισης του AP.  

Ο καθηγητής καλείται να γνωστοποιήσει στους μαθητές έναν κωδικό σύνδεσης στο 

SSID γράφοντάς τον στον πίνακα ή στην οθόνη έτσι ώστε όλοι οι μαθητές της τάξης να 

μπορούν να το διαβάσουν.  

Στη συνέχεια, όλοι στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτή, επιλέγουν το 

SSID που σχετίζεται με την τάξη. 

Η εφαρμογή για της κινητές συσκευές αποστέλλει στον διακομιστή τον κωδικό, τη 

διεύθυνση MAC του smartphone, τη διεύθυνση δυναμικής διεύθυνσης IP και την 

τρέχουσα ώρα. 

Η εφαρμογή διακομιστή μας αναγνωρίζει το smartphone που έστειλε αυτό το μήνυμα, 

τον κάτοχο (φοιτητής ή εκπαιδευτικός) αυτού του smartphone, τη αίθουσα διδασκαλίας 

στην οποία βρίσκεται αυτό το smartphone και την τάξη που παρακολουθεί ο φοιτητής. 
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 5 Προτεινόμενο σύστημα 

Αυτό το μέρος της εργασίας ασχολείται με τον πραγματικό ερευνητικό 

σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί. Μία σύντομη ανασκόπηση των εναλλακτικών λύσεων 

και των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους θα πρέπει να 

παρουσιαστεί και η επιλογή μιας συγκεκριμένης προσέγγισης θα πρέπει να εξεταστεί 

καλά και να συνδεθεί με το(α) πρόβλημα(τα) που εξετάζεται(ονται). Οι δευτερεύουσες 

και οι βασικές πηγές των στοιχείων θα πρέπει να καθοριστούν και η χρήση τους θα 

πρέπει να εξεταστεί και να δικαιολογηθεί. Σε έρευνες πεδίου θα πρέπει να διατυπωθούν 

καθαρά  ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η επιλογή του πληθυσμού που θα ερευνηθεί 

και η δειγματοληπτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Οι μετρήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει επίσης να δικαιολογηθούν και θα πρέπει να γίνει μια 

περιγραφή του εργαλείου συλλογής στοιχείων. 

 5.1  Πρόταση 

Το Σύστημα Διαχείρισης Προσέλευσης Μαθητών είναι μια εφαρμογή λογισμικού 

κινητών υπολογιστών που επικεντρώνεται σε μια δραστηριότητα ή μια λειτουργία, η 

βασισμένη στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι 

λειτουργίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με την χρήση εξαρτημάτων λογισμικού. 

Σε αυτό το έργο, ο παραδοσιακός τρόπος χειρωνακτικής καταγραφής της 

παρακολούθησης, αντικαθίσταται με λειτουργίες βασισμένες σε διαδικτυακά μοντέλα 

βάσεων δεδομένων, σε δίκτυο ασύρματων αισθητήρων και φάρων καθώς και σε κινητές 

εφαρμογές. Όσον αφορά τις κινητές συσκευές η πλατφόρμα του λειτουργικού 

συστήματος προγραμματίζεται ως Android OS με την χρήση του Android Studio. 

Η πλατφόρμα Android Studio διατίθεται ελευθέρα στην αγορά για την ανάπτυξη 

εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Η εφαρμογή για την ανάπτυξη έξυπνων τηλεφώνων 

υποστηρίζεται από διάφορα API και δίνει την δυνατότητα στον προγραμματιστή να 

αναπτύξει και να σχεδιάσει μια εφαρμογή με μεγάλη ευκολία. Το εργαλείο ανάπτυξης 

Android διαθέτει java και στο οποίο στηριχτήκαμε για την περεταίρω ανάπτυξη της 

εφαρμογής.  
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Το εργαλείο ανάπτυξης Android περιλαμβάνει Java, Eclipse για ανάπτυξη Android ως 

IDE, Android SDK (περιλαμβάνονται τα API) και το Emulator. 

Αυτά τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού διατίθενται δωρεάν ως προϊόντα ανοιχτού 

κώδικα. Ο προγραμματιστής θα έχει πλήρη προνόμια πάνω στην αναπτυχθείσα 

εφαρμογή και μπορεί να διανεμηθεί ως προϊόν ανοιχτού κώδικα στην αγορά για 

περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εφαρμογές Android ονομάζονται απλά «Android Apps». Το 

Android OS είναι διαθέσιμο ως «Android-x86». Δίνει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί 

(μεταφερθεί) και να τροποποιηθεί σε υπολογιστή . Αυτό δίνει το πλεονέκτημα της 

συνεργασίας με το Android OS ακόμα και από τον υπολογιστή. 

Το πρώτο σχέδιο βασίζεται σε τεχνικές πτυχές και περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική 

υπολογιστών πελάτη / διακομιστή, το μέσο επικοινωνίας των συσκευών (Πελάτης(PC / 

Laptop / Tablet / Smart Phone), διακομιστής (Web server)]. 

 5.2  Σχεδίαση του Συστήματος διαχείρισης προσέλευσης 

Το πρώτο κομμάτι της υλοποίησης αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του 

σύστηματος από καθώς και την πρόσβαση στην πληροφορία που δημιουργείται από τις 

επιμέρους συσκευές. Περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική υπολογιστών που απαιτείται για 

την ορθή λειτουργία του συστήματος. 

Το δεύτερο κομμάτι αναφέρεται στη διαχείριση των πληροφοριών που εξάγονται από το 

υλοποιήσιμο σύστημα από τους επιμέρους παράγοντες/ φορείς που έχουν πρόσβαση 

στην πληροφορία αποβλέποντας στην λήψη αποφάσεων από τους εκπαιδευτικούς , το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατ’ επέκταση τον φορέα του υπουργείου παιδείας προς την 

κατεύθυνση της αύξησης της  αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και 

την βελτίωση του εκπαιδευτικού τομέα γενικά.  

 5.2.1  Σχέδιο τεχνολογικού σχεδιασμού 

Αρχικά η αναγνώριση του προβλήματος, η ανάλυση της ανάγκης και ο τρόπος επίλυσης 

του προβλήματος παίζει σημαντικό ρόλο. Έπειτα αναγνωρίζουμε τις τεχνολογικές 

απαιτήσεις του δικτύου όσον αφορά την εγκατάσταση την υπολογιστική ισχύ και 

ικανότητα υλοποίησης του.  
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Οι συσκευές που βασίζονται στην πλατφόρμα Android, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, τα 

tablet PC, οι φορητοί υπολογιστές και οι υπολογιστές, λαμβάνονται ως πελάτης σε αυτό 

το σύστημα. Ο πελάτης λειτουργεί ως μπροστινό μέρος και ο διακομιστής λειτουργεί ως 

πίσω μέρος του συστήματος. 

Στο τέλος του διακομιστή, ένας διακομιστής ιστού με διακομιστή βάσης δεδομένων / 

διακομιστή εφαρμογών αποθηκεύει τα δεδομένα / πληροφορίες που συλλέγονται από 

πελάτες (front end part) και τροφοδοτείται σε βάσεις δεδομένων (back end part). Ως 

μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιείται το ασύρματο δίκτυο. Οι κινητές συσκευές μπορούν 

να συνδεθούν μέσω κινητού σημείου πρόσβασης στο WiFi hotspot που παράγεται σε 

πραγματικό χρόνο από της συσκευή του καθηγητή στη εκάστοτε αίθουσα. Ένας 

υπολογιστής ενδεχομένως raspberry ή φορητός υπολογιστής ή και οι δύο επικοινωνούν 

με την υποδομή διαδικτύου που είναι διαθέσιμη στον οργανισμό / φορέα.  

Ενότητες 

 Ενότητα χρήστη – Φοιτητής/ Καθηγητής 

Ο κύριος σκοπός της ενότητας χρήστη είναι να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες. Σε 

αυτή την ενότητα, οι διάφοροι χρήστες του ιδρύματος διαθέτουν την ταυτότητα τους που 

παρέχεται από το εκπαιδευτικό οργανισμό για να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων 

για τις δραστηριότητές τους. 

 Ενότητα συμμετοχής - Σχολή 

Ο σκοπός της ενότητας εισόδου συμμετοχής είναι να εισέλθει στη συμμετοχή 

χρησιμοποιώντας τη συσκευή Android. Σε αυτήν την ενότητα οι σχολές αξιολογούν τη 

συμμετοχή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Android. Το Τμήμα επιλέγει το 

υποκατάστημα, το εξάμηνο και το έτος 

 Ενημέρωση της ενότητας βάσης δεδομένων 

Η πρώτη λειτουργία αυτής της ενότητας είναι η ενημέρωση της λίστας παρουσιών από 

το τηλέφωνο Android. Όταν η λίστα δεδομένων παρακολούθησης από το τηλέφωνο 

Android λαμβάνει, ο διακομιστής ενημερώνει αυτόματα τη βάση δεδομένων του. Ο 
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διακομιστής ενημερώνει τη βάση δεδομένων αν έχει συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή από το 

τηλέφωνο Android. 

 Μονάδα Συνδεσιμότητας Διαδικτύου – Βασίζεται σε Διαδικτυακό Διακομιστή 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

 5.2.2 Ροή εργασίας 

Η λεπτομερής ροή εργασίας αυτής της εφαρμογής έχει ως εξής: 

Α. Διαχειριστής: 

1. Εγγραφή διαχειριστή 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την αίτηση είναι να αποκτήσουν τα μέλη του ιδρύματος τον 

προσωπικό λογαριασμό και την ικανότητα να εγγραφούν. Πρέπει να καταχωρηθεί το e-

mail και ο κωδικός πρόσβασης του μέλους στη βάση δεδομένων.  προκειμένου να 

μπορέσει να έχει πρόσβαση τη λίστα των μαθημάτων του είτε αναφέρεται σε μαθητή 

(δήλωση μαθημάτων) είτε αναφέρεται σε καθηγητή (ανάθεση μαθημάτων- πρόγραμμα 

εξαμήνου) και να ακολουθήσει η εγγραφή του στο σύστημα μας. 

2. Σύνδεση διαχειριστή 

Μετά την εγγραφή, ο διαχειριστής επιτρέπεται να συνδεθεί. Μπορεί τώρα δείτε το 

αρχική σελίδα όπου υπάρχουν επιλογές ανάλογα με την διαχείριση που επιτρέπεται 

σύμφωνα με το e-mail σας. Από την μεριά του καθηγητή δίνονται εργαλεία για 

παρακολούθηση, μεταφόρτωση αποτελεσμάτων, αποστολή ειδοποιήσεων σε φοιτητή. 

Από την μεριά του μαθητή δίνονται αντίστοιχα εργαλεία εμφάνισης ενεργών 

μαθημάτων, πληροφορίες μαθημάτων, μεταφόρτωση αποτελεσμάτων παρουσιολογίου 

ανά μάθημα. 

3. Πάρτε τη συμμετοχή 

Εδώ, το σύστημα θα ελέγξει και θα επικυρώσει τα διαπιστευτήρια σχετικά με το αν είναι 

του καθηγητή/διαχειριστή. Επόμενη λειτουργία είναι να ελεγχθεί η βάση δεδομένων του 

πίνακα ωρολόγιού προγράμματος και σύμφωνα με την ώρα εισόδου και το ID του 
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καθηγητή να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο μάθημα και την διαδικασία λήψης της 

συμμετοχής. 

Εάν ο καθηγητής/διαχειριστής είναι εντός της ώρας που διενεργείται το μάθημα τότε 

μπορεί να εφαρμόσει την διαδικασία λήψης της συμμετοχής. 

Στη μεριά του μαθητή με την σύνδεση του στο SSID η εφαρμογή παραλαμβάνει τα 

στοιχεία σύνδεσης του (όνομα, e-mail κ.τ.λ.) καθώς και την MAC Address της συσκευής 

και τα δεδομένα αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του ιδρύματος.  

5. Αποτέλεσμα αποστολής 

Ο διαχειριστής μπορεί να μεταφορτώσει τα στοιχεία του φοιτητή (Login εφαρμογής) 

κατά την εισόδό του στο ssid. Θα γίνει ελεγχος ταυτότητας σχετικά με τα μαθήματα που 

έχει δηλώσει ο μαθητής και την προσπάθεια σύνδεσης στο ssid που δημιουργήθηκε. Εάν 

δεν συμβαδίζει η πληροφορία εμφανίζεται στη μεριά του μαθητή και εάν δεν συμβαδίζει 

θα ανακοινώνεται στον μαθητή με ειδοποίηση. 

Β. Σχολή / Διδακτικό Προσωπικό 

1. Πάρτε συμμετοχή 

Κατά τη διάρκεια το χρονικού περιθωρίου που είναι ενεργή η διάλεξη η καθηγητής 

μπορεί να λάβει την παρουσία των φοιτητών μέσα στην τάξη. Εάν το μάθημα που 

γίνεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι στη δικαιοδοσία του καθηγητή τότε 

δεν επιτρέπεται να πάρει τους παρουσίες των φοιτητών. 

2. Αποτέλεσμα αποστολής 

Το αποτέλεσμα των παρουσιών των φοιτητών μπορεί να γίνει ορατό μέσω τους 

εφαρμογής στο ίδρυμα ή τους καθηγητές (μόνο στα επιμέρους μαθήματα δικαιοδοσίας 

τους) και να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων τους γραμματείας και πιθανή σύνδεση 

τους τους πληροφορίας και με το Portal του εκπαιδευτικού ιδρύματος δίνοντας την 

δυνατότητα τους μαθητές με την είσοδό τους στο portal να βλέπουν και την συμμετοχή 

τους στα επιμέρους μαθήματα. 
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Γ. Φοιτητής 

1. Προβολή Συμμετοχής 

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσου την παρουσία τους μέσω τους διαδικασίας σύνδεση 

στο SSID και σάρωση του κωδικού QR.  

2. Δείτε τα αποτελέσματα 

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν τους παρουσίες τους  

3. Πληροφορίες μαθημάτων 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες των ενεργών μαθημάτων 

τους  

Ενδεχομένως να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες μάθησης που έχουν οριστεί 

από τον εκπαιδευτικό όπως Virtual Class, Web Class κτλ. 
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 5.3  Android εφαρμογή

 

Εικόνα 5-1 MainActivity 

 

Εικόνα 5-2LoginActivity 

 

Εικόνα 5-3 QRcode Generator 

 

Εικόνα 5-4 Main2Activity 
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Εικόνα 5-5 Activity inside Class 

 

Εικόνα 5-6 Students Mac Activity 

 

Εικόνα 5-7 Main3Activity 

 

Εικόνα 5-8 SearchActivity 
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 5.4  Διεργασίες εφαρμοσμένου συστήματος 

1 Σημείο εισόδου. Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας την μέτρηση του αριθμού των μαθητών 

που εισάγονται και εξάγονται στην αίθουσα με την χρήση αισθητήρων στην είσοδο 

της αίθουσας.  

Έτσι, διατίθενται δύο αισθητήρες παράλληλα τοποθετημένοι κατά μήκος της 

εισόδου.Όταν μπλοκάρεται ο πρώτος αισθητήρας και έπειτα ο δεύτερός δηλώνει την 

είσοδο του μαθητή στην τάξη.  

Ενώ η αντίθετη διαδικασία δηλώνει την έξοδο του μαθητή από την τάξη.  

Η τιμή του μετρητή αποστέλλεται στο Raspberry Pi 3 προκειμένου να συγκριθεί με 

τον αριθμό των συνδεδεμένων μαθητών στο δίκτυο SSID που παράγει η συσκευή του 

καθηγητή σε επόμενο βήμα.  

2 Rassbery Pi 3- Το Raspberry Pi 3 είναι συνδεμένο στο δίκτυο του ιδρύματος 

ενσύρματα καθώς και προβολικού μηχανήματος μέσω καλωδίου HDMI. Επίσης 

γίνεται αντικατοπτρισμός της οθόνης της android συσκευής μέσω εφαρμογής Screen 

Stream Mirroring  ή Screen Cast - View Mobile on PC. 

3 Ο καθηγητής τροποποιεί τα στοιχεία εισόδου για το φορητό σημείο πρόσβασης 

(hotspot) SSID και pass της επιλογής του στην συσκευή android που έχει.  

4 Ο καθηγητής κάνεις είσοδο με τα στοιχεία που το έχει δώσει το Ίδρυμα στην 

εφαρμογή μέσω της συσκευής Android. Σε αυτό το σημείο γίνεται επικοινωνία με τις 

βάσεις δεδομένων του ιδρύματος και επιστρέφεται, ανάλογα την ημέρα, την ώρα 

εισόδου και τον λογαριασμό που εισήχθη , το μάθημα που έχει καθοριστεί να γίνει 

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  
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Εικόνα 5-9 Ροή λειτουργιών του συστήματος 

5 Επέκταση του συστήματος μπορεί να θεωρηθεί η χρήση αυτής της επικοινωνίας ως 

παρουσία του καθηγητή στο μάθημα και η αποστολή των δεδομένων αυτών στο 

υπουργείο παιδείας πρός σύγκριση με το πρόγραμμα εξαμήνου που αναρτάται από 

τα Ιδρύματα στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες προς 

έλεγχο και αξιολόγηση του καθηγητή από τούς αρμόδιους φορείς.  

6  Στο σημείο αποδοχής της έναρξης του μαθήματος εμφανίζει τα στοιχεία του 

μαθήματος (Αίθουσα, Μάθημα, Ώρα) 

7 Στην επόμενη οθόνη ο δάσκαλός βάζει τα στοιχεία SSID και PASS της επιλογής του 

που έχει τροποποιήσει νωρίτερα στην συσκευή του και παράγει ένα κωδικό QR ο 
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οποίος μέσω της σύνδεσης Screen Stream Mirroring εμφανίζεται και στο προβολικό 

της αίθουσας. μέσω wifi του AP (access poiont) του ιδρύματος στο οποίο είναι 

συνδεδεμένη η συσκευή του καθηγητή, άρα εμφανίζεται το QR στους μαθητές.  

8 Οι μαθητές εισάγονται στην εφαρμογή με τα στοιχεία που τους προσφέρει το 

Ίδρυμα και τους παρέχονται πληροφορίες για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει προς 

παρακολούθηση το τρέχον εξάμηνα σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων που έχει 

προηγηθεί.  

9 Από της στιγμή ο καθηγητής που έχει ενεργοποιήσει το μάθημα και έχει εμφανίσει 

το SSID και το QR στο προβολικό, οι μαθητές επιλέγουν μέσω της εφαρμογής να 

γίνει αναζήτηση ασύρματων δικτύων . 

10 Οι μαθητές συνδέονται σε στο SSID της ασύρματης συσκευής του καθηγητή και 

ζητείτε η χρήση της λειτουργίας της πίσω κάμερας από εφαρμογή για να διαβάσει το 

QR καθώς και αποστέλλεται η ενημέρωση στους φοιτητές ότι η διαδικασία 

σαρώματος του κωδικού θα επιτρέψει την περισυλλογή των στοιχείων της MAC 

address που διαθέτει η κάθε συσκευή. 

11 Όταν οι μαθητές σαρώσουν το QR στέλνουν τα στοιχεία της MAC και των 

ονομάτων τους (σύμφωνα με το log in τους) στη εφαρμογή και αυτά αποθηκεύονται 

στη βάση της γραμματείας δηλώνοντας την παρουσία των μαθητών.  

12 Αφού συνδεθούν οι μαθητές και λάβουμε την MAC, τα ονόματα τους και τον 

αριθμό τους—ελέγχεται εάν η φυσική παρουσία τους που έχει καταμετρηθεί από 

τους αισθητήρες στην είσοδο της αίθουσας (sensors) και η ψηφιακή παρουσία 

(σύνδεση συσκευών με ssid) είναι ίδια.  

13 Τέλος χρησιμοποιείτε είτε άλλη εφαρμογή που μπορεί να ρυθμίσει το περιεχόμενο 

και τη λειτουργία των φάρων (Beacons) προκειμένου να αποστέλλει το URL για την 

κοινοποίηση του αρχείου της παρουσίασης ppt ή όποια άλλη διεργασία επιθυμεί να 

εκτελέσει ο καθηγητής στη διδασκαλία του.  

Αυτό το κομμάτι προς το παρόν το διαχειριζόμαστε μέσω άλλης εφαρμογής. 

Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της διαδικασίας ρύθμισης των φάρων 
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μέσω της εφαρμογής app στο τελευταίο βήμα, όπου ο καθηγητής θα εισάγει στην 

τελευταία οθόνη το επιθυμητό URL που θέλει να αποστείλει στους μαθητές και 

ενεργοποιούνται οι φάροι εκπομπής.  

Ένας τρόπος ενσωμάτωσης του κώδικα για την διαχείριση των Beacons μέσω της 

εφαρμογής προϋποθέτει τα παρακάτω βήματα στην ανάπτυξη της. 

 Προσθέτουμε στο Android Studio το Android Beacon Library.  

 Αίτημα για άδεια χρήσης Bluetooth και Τοποθεσίας στην εφαρμογή 

(AndroidManifest.xml) 

 Δημιουργούμε το BeaconManager (εισάγουμε BeaconParsers- και 

ρυθμίζουμε το BeaconLayout) και BeaconConsumer (setMonitorNotifier) 

 Δημιουργούμε την περιοχή Beacon Region (Beacon UUID/ major/ minor) 

 Ξεκινάμε την παρακολούθηση (startBeaconMonitoring) 

 Σταματάμε την παρακολούθηση (stopBeaconMonitoring) 

Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ενσωμάτωσης που δεν χρειάζονται 

BeaconManger. 

Το αρχείο που αποστέλλεται μπορεί να εμφανίζεται μέσω cloud server και να 

διαχειρίζεται στο cloud από τα επιμέρους terminals των μαθητών αφού το ανοίξουν 

και το διαχειριστούν μέσω του λογαριασμού τους.  

14 Τέλος ο καθηγητής ανοίγει από την συσκευή του το αρχείο της παρουσίασης που 

θέλει. Και από όποια πηγή επιθυμεί. Είτε ως αρχείο είτε μέσω cloud (πχ μέσω 

google classroom). Και ξεκινά την διάλεξη.  

Η χρήση του cloud πιθανόν να εξυπηρετήσει στην κοινοποίηση του συνδέσμου των 

αρχείων στους μαθητές που λείπουν αλλά ωστόσο επιθυμούν να παρακολουθήσουν 

το μάθημα εξ αποστάσεως μέσω του WEB class. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους 

δικαιολογημένα απόντες μαθητές να έχουν διάδραση με τους υπόλοιπους μαθητές 
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σε περίπτωση ομαδικής εργασίας μέσα στην τάξη αλλά επίσης και επικοινωνίας με 

τον καθηγητή μέσω chat που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στο google drive.  

Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης και online streaming όπως 

το blue button ωστόσο δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν την επέκταση της εφαρμογής προς 

αυτόν τον τομέα, αναφέρεται απλά ως δυνητική παροχή.  

Διαθέτουμε και μια Virtual Class στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να εισάγονται ώστε 

να υλοποιήσουν εργασίες ομαδικές, είτε να αναπαράγεται μια σειρά δράσεων που 

προοδευτικά θα καταλήγουν στην κατάκτηση των επιθυμητών διδακτικών ενοτήτων. 

Οι μαθητές ενδεχομένως να επιλέγουν κάποια avatars προκειμένου να υπάρξουν μέσα 

στην τάξη κτλ. Ούτε αυτή η ανάλυση θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία.  

 

Κινήσεις καθηγητή  

1. Ρύθμιση beacons για αποστολή του επιθυμητού URL μέσω δεύτερης εφαρμογής. 

2. Αλλαγή ssid και pass στην συσκευή του 

3. Log in και δημιουργία QR αυτόματα. 

4. Έλεγχος φυσική και ψηφιακής παρουσίας.(δυνατότητα αυτοματοποιημένου 

συστήματος)-  

5. Ενεργοποίηση beacons για αποστολή του URL via Bluetooth στις συσκευές 

6. Χαρτογράφηση του χώρο μέσω Beacons (δεν έχει αναπτυχθεί στην υπάρχουσα 

εργασία, στηρίζεται η λειτουργία της σε προαναφερθείσα έρευνα τριλεταρίσματος) 

 

Κινήσεις μαθητή:  

1.  Log in στην εφαρμογή 

2. Σύνδεση στο διαθέσιμο SSID  
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3. Ενημέρωση για την χρήση της πίσω κάμερας και την αποστολή της mac address της 

συσκευής κατά την σύνδεση στο δίκτυο. 

4. Ανοίγει η πίσω κάμερα –σάρωση κωδικός QR 

5. Λήψη του URL της παρουσίασης. 

 

Στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Beacons, προκειμένου να 

διαμοιράσουμε το αρχείο σε όσες συσκευές διαθέτουν ανοιχτό Bluetooth χωρίς να μας 

ενδιαφέρει η συσκευή από όπου έγινε αποδεκτή η παρουσία των μαθητών. Αυτό 

διευκολύνει τους φοιτητές να επεξεργαστούν το αρχείο που τους αποστέλλεται από 

πολλαπλές συσκευές με διαφορετικό λογισμικό χωρίς να περιορίζεται η χρήση τους 

κάπου. 

 5.5  Οφέλη προτεινόμενου συστήματος 

1 Η εφαρμογή θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία 

προετοιμασίας και διαχείρισης των παρουσιών των φοιτητών. 

2  Εξουδετερώνει τους περιορισμούς συστημάτων διαδικτύου καθώς βασίζεται σε 

δίκτυο που αποσκοπεί την διευκόλυνση των διαδικασιών που ορίζονται από το 

Ίδρυμα, και καλύπτει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισμού. Το προτεινόμενο 

σύστημα αναπτύσσεται στο Android OS. 

3  Δεδομένου ότι το τρέχον σύστημα δεν είναι χειροκίνητο η διαδικασία απλοποιείται 

για την θέση του διδάσκοντος καθώς σε μεγάλο αριθμό φοιτητών η διαδικασία 

επίκλησης του ονόματος για την σημείωση της παρουσίας αποτελεί χρονοβόρα 

διαδικασία.  

4  Δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση των καθηγητών στην τεχνολογία για την χρήση 

του συστήματος. 
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5  Η ανεπτυγμένη εφαρμογή δεν απαιτεί προδιαγραφές για την ενσωμάτωση της σε 

συσκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπάρχουσες εκδόσεις των συσκευών 

Android. 

6  Εκμηδενίζει την πιθανότητα του λάθους στην λήψη των παρουσιών των φοιτητών. 

7  Βοηθάει στη διανομή διδακτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό και την άμεση χρήση 

του σε πραγματικό χρόνο από τους φοιτητές προκειμένου να υποστηρίξει την 

διαδικασία της μάθησης στοχεύοντας στην προσωποποιημένη εκπαίδευση και την 

βελτίωση του τρόπο εκμάθησης.  

8  Η διοχέτευση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω τεχνολογίας Beacons εξυπηρετεί στην 

λήψη του υλικού από διαφορετικές συσκευές με διαφορετικό λογισμικό. 

9 Η χρήση της τεχνολογίας Beacons μέσα στην αίθουσα αναπαράγει πολλές 

διαφορετικές δυνατότητες και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη υπόσταση έξυπνης 

τάξη. Μια από τις δυνατότητες την οποία αναφέραμε σε αυτή την εργασία σχετίζεται 

με την αποτύπωση του περιβάλλοντος χώρου αναφορικά με τις συσκευές που 

βρίσκονται σε κοντινή εμβέλεια με τους φάρους. 

10 Η τεχνολογία beacon προσφέρει στο ακαδημαϊκό προσωπικό πολλές δυνατότητες 

σχεδιασμού μαθησιακών εμπειριών που μπορούν να διευκολύνουν, να αυξήσουν ή να 

συμπληρώσουν υπάρχουσες προσεγγίσεις. Η τεχνολογία των φάρων θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί σε όλη την πανεπιστημιούπολη για να βοηθήσει στην υποστήριξη, την 

ενίσχυση και τον επαναπροσδιορισμό της μάθησης και την δημιουργία και υλοποίηση 

νέων σεναρίων. 

11  Δίνει την δυνατότητα προβολής του εκπαιδευτικού υλικού από τον καθηγητή χωρίς 

την απαίτηση USB συσκευών, αλλά μέσω της χρήσης της android συσκευής του. 

12  Οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ του Raspberry Pi 3 είναι χαμηλές σε σχέση με 

έναν υπολογιστή καθώς επίσης το ίδιο αποτελεί πολύ πιο οικονομική λύση. Επιπλέον 

σημαντικό είναι να αναφερθεί η λειτουργικότητα του μικρού μεγέθους του το οποίο 

το κατατάσσει σε φορητή συσκευή, γεγονός το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να 

στηθεί μια διάλεξη ή όποια άλλη ενέργεια σε οποιοδήποτε σημείο ενός εκπαιδευτικού 
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οργανισμού παρέχει απλά και μόνο ηλεκτροδότηση και ασύρματη σύνδεση στο 

δίκτυο. 
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 6 Επίλογος 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

 6.1.1 Σύνοψη 

Στο παραδοσιακό σύστημα παρακολούθησης των παρουσιών των σπουδαστών 

,οι σχολές χρησιμοποιούν ακόμα την χειρόγραφη καταγραφή απευθείας στο χαρτί και τις 

αποθηκεύουν στην πορεία στο διακομιστή με το χέρι. Όλες οι δραστηριότητες 

αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων στο τέλος του εξαμήνου και εξάγονται τα 

αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Το υπάρχον σύστημα δεν είναι εύχρηστο επειδή η 

ανάκτηση δεδομένων είναι πολύ αργή. Με την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασία 

μέσω της χρήσης του βελτιστοποιημένο συστήματος δίχειρης της προσέλευσής των 

μαθητών αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει ένα νέο σύστημα διαχείρισης της 

προσέλευσης των σπουδαστών στο μάθημα και βοηθάει στην αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού από αυτούς σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του μαθήματος σε ένα περιβάλλον έξυπνης τάξης για τη πιο γρήγορη καταγραφή των 

παρουσιών των φοιτητών στο μάθημα αλλά και την ταυτοποίηση τους μέσω του 

διακομιστή του ιδρύματος.  

 

 6.1.2 Συμπεράσματα 

Το Σύστημα Διαχείρισης Προσέλευσης μαθητών προσφέρει αξιοπιστία, εξοικονόμηση 

χρόνου και εύκολό έλεγχο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τους καθηγητές και το υπουργείο 

παιδείας. Επίσης χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την προβολή διαλέξεων, την 

παρακολούθηση προσέλευσης των μαθητών καθώς την επεξεργασία αρχείων ή 

εφαρμογών online μέσω cloud γεγονός που παρέχει την δυνατότητα διάδρασης των 

μαθητών σε ομάδες καθώς και την επικοινωνία των μαθητών με τον εκπαιδευτικό μέσω 

παραθύρου διαλόγου που διαθέτουν πλατφόρμες εκπαίδευσης όπως το google drive και 

google classroom.  
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Η παραπάνω ανάπτυξη του συστήματος επιφέρει πολλά οφέλη στον εκπαιδευτικό 

τομέα συνυπολογίζοντας και την αξιοποίηση και ανάλυση των εξαγόμενων δεδομένων 

από το σύστημα μέσω συστημάτων διαχείρισης δεδομένων προκειμένου να 

υποστηρίξουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων του εκπαιδευτικού ιδρύματος και 

θεωρείται κατάλληλο οποιοδήποτε χώρο εργασίας.  

Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της συμμετοχής τους στα μαθήματα 

και σε λεπτομέρειες του  προγράμματος σπουδών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

Android που αναπτύχθηκε. Ως περεταίρω ανάπτυξη του συστήματος οι φοιτητές έχουν 

την δυνατότητα να αξιοποιούν και να διαχειρίζονται αρχεία της διάλεξης μέσω ενός 

cloud server όπου και θα είναι αποθηκευμένα, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας άλλα και μετά.  

Το σύστημα έχει απλοποιήσει σημαντικά την διαδικασία λήψης των παρουσιών των 

φοιτητών και έχει επιταχύνει την διαδικασία αυτή. Παρέχει υψηλή ασφάλεια και μειώνει 

τους κόστος των πόρων που απαιτούνται συγκριτικά με την παραδοσιακή διαδικασία. Ο 

κομμάτι του προτεινόμενου συστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διαφορετικό 

χώρο εκτός έξυπνης τάξης όπου παρέχεται ηλεκτροδότηση και ασύρματο δίκτυο WiFi. 

Τέλος, το προτεινόμενο σύστημα διαθέτει μια ελκυστική διεπαφή χρήστη για την εύκολη 

πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στην πληροφορία, ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε 

χρήστη. . 

 

 6.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί προς διάφορες 

κατευθύνσεις ωστόσο εμείς θα αναφέρουμε δύο συγκεκριμένες που θεωρούμε και τις πιο 

σημαντικές για την βελτίωση του συστήματος.  

Πολύ σημαντική θεωρείται η ενσωμάτωση στη διαδικασία και στη εφαρμογή η 

ρύθμιση και διαχείριση των φάρων μέσω αυτής. Αναφέραμε τον τρόπο που θα μπορούσε 

να αναπτυχθεί η εφαρμογή κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
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Επιπλέον η όλη διαδικασία ελέγχου και αποθήκευσης των δεδομένων θα 

μπορούσε να γίνεται με την χρήση cloud server  από την μεριά του Ιδρύματος καθώς θα 

ήταν προσβάσιμες οι πληροφορίες προς ανάλυση από οποιαδήποτε τοποθεσία καθώς και 

το  κόστος υποστήριξης και αγοράς των υπηρεσιών cloud είναι κατά πολύ 

οικονομικότερες από την δημιουργία και συντήρηση των διακομιστών του διατηρούν 

μέχρι σήμερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
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 7 Παράρτημα Α- Κώδικας ανάπτυξης της εφαρμογής 

Code- Android Studio 

 A.1 AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.example.kathr.siropoulou"> 

 

    <!-- To auto-complete the email text field in the login form with 

the user's emails --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PROFILE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" /> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <activity android:name=".MainActivity"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:name=".Main2Activity" /> 

        <activity android:name=".Main3Activity" /> 

        <activity 

            android:name=".SignUpActivity" 

            android:label="@string/title_activity_sign_up" /> 

        <activity 

            android:name=".LoginActivity" 

            android:label="@string/title_activity_login" /> 
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        <activity android:name=".InsideClassActivity" /> 

        <activity android:name=".SearchActivity" /> 

        <activity android:name=".StudentMacActivity"></activity> 

    </application> 

 

</manifest> 

 

 A.2 Java 

 A.2.1 InsideClassActivity 

 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

import com.example.andrp.siropoulou.R; 

import com.example.andrp.siropoulou.StudentMacActivity; 

 

public class InsideClassActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate( savedInstanceState ); 

        setContentView( R.layout.activity_inside_class ); 

    } 

 

    public void openStudentMac(View view) { 

        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, StudentMacActivity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

} 
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 A.2.2 LoginActivity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.animation.Animator; 

import android.animation.AnimatorListenerAdapter; 

import android.annotation.TargetApi; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.design.widget.Snackbar; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.app.LoaderManager.LoaderCallbacks; 

 

import android.content.CursorLoader; 

import android.content.Loader; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.ContactsContract; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.inputmethod.EditorInfo; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.AutoCompleteTextView; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import static android.Manifest.permission.READ_CONTACTS; 
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/** 

 * A login screen that offers login via email/password. 

 */ 

public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements 

LoaderCallbacks<Cursor> { 

 

    /** 

     * Id to identity READ_CONTACTS permission request. 

     */ 

    private static final int REQUEST_READ_CONTACTS = 0; 

 

    /** 

     * A dummy authentication store containing known user names and 

passwords. 

     * TODO: remove after connecting to a real authentication system. 

     */ 

    private static final String[] DUMMY_CREDENTIALS = new String[]{ 

            "foo@example.com:hello", "bar@example.com:world" 

    }; 

    /** 

     * Keep track of the login task to ensure we can cancel it if 

requested. 

     */ 

    private UserLoginTask mAuthTask = null; 

 

    // UI references. 

    private AutoCompleteTextView mEmailView; 

    private EditText mPasswordView; 

    private View mProgressView; 

    private View mLoginFormView; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate( savedInstanceState ); 

        setContentView( R.layout.activity_login ); 

        // Set up the login form. 

        mEmailView = (AutoCompleteTextView) findViewById( R.id.email ); 

        populateAutoComplete(); 
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        mPasswordView = (EditText) findViewById( R.id.password ); 

        mPasswordView.setOnEditorActionListener( new 

TextView.OnEditorActionListener() { 

            @Override 

            public boolean onEditorAction(TextView textView, int id, 

KeyEvent keyEvent) { 

                if (id == EditorInfo.IME_ACTION_DONE || id == 

EditorInfo.IME_NULL) { 

                    attemptLogin(); 

                    return true; 

                } 

                return false; 

            } 

        } ); 

 

        Button mEmailSignInButton = (Button) findViewById( 

R.id.email_sign_in_button ); 

        mEmailSignInButton.setOnClickListener( new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                attemptLogin(); 

            } 

        } ); 

 

        mLoginFormView = findViewById( R.id.login_form ); 

        mProgressView = findViewById( R.id.login_progress ); 

    } 

 

    private void populateAutoComplete() { 

        if (!mayRequestContacts()) { 

            return; 

        } 

 

        getLoaderManager().initLoader( 0, null, this ); 

    } 

 

    private boolean mayRequestContacts() { 

        if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.M) { 
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            return true; 

        } 

        if (checkSelfPermission( READ_CONTACTS ) == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            return true; 

        } 

        if (shouldShowRequestPermissionRationale( READ_CONTACTS )) { 

            Snackbar.make( mEmailView, R.string.permission_rationale, 

Snackbar.LENGTH_INDEFINITE ) 

                    .setAction( android.R.string.ok, new 

View.OnClickListener() { 

                        @Override 

                        @TargetApi(Build.VERSION_CODES.M) 

                        public void onClick(View v) { 

                            requestPermissions( new 

String[]{READ_CONTACTS}, REQUEST_READ_CONTACTS ); 

                        } 

                    } ); 

        } else { 

            requestPermissions( new String[]{READ_CONTACTS}, 

REQUEST_READ_CONTACTS ); 

        } 

        return false; 

    } 

 

    /** 

     * Callback received when a permissions request has been completed. 

     */ 

    @Override 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull 

String[] permissions, 

                                           @NonNull int[] grantResults) 

{ 

        if (requestCode == REQUEST_READ_CONTACTS) { 

            if (grantResults.length == 1 && grantResults[0] == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                populateAutoComplete(); 

            } 

        } 
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    } 

 

 

    /** 

     * Attempts to sign in or register the account specified by the 

login form. 

     * If there are form errors (invalid email, missing fields, etc.), 

the 

     * errors are presented and no actual login attempt is made. 

     */ 

    private void attemptLogin() { 

        if (mAuthTask != null) { 

            return; 

        } 

 

        // Reset errors. 

        mEmailView.setError( null ); 

        mPasswordView.setError( null ); 

 

        // Store values at the time of the login attempt. 

        String email = mEmailView.getText().toString(); 

        String password = mPasswordView.getText().toString(); 

 

        boolean cancel = false; 

        View focusView = null; 

 

        // Check for a valid password, if the user entered one. 

        if (!TextUtils.isEmpty( password ) && !isPasswordValid( 

password )) { 

            mPasswordView.setError( getString( 

R.string.error_invalid_password ) ); 

            focusView = mPasswordView; 

            cancel = true; 

        } 

 

        // Check for a valid email address. 

        if (TextUtils.isEmpty( email )) { 

            mEmailView.setError( getString( 

R.string.error_field_required ) ); 
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            focusView = mEmailView; 

            cancel = true; 

        } else if (!isEmailValid( email )) { 

            mEmailView.setError( getString( 

R.string.error_invalid_email ) ); 

            focusView = mEmailView; 

            cancel = true; 

        } 

 

        if (cancel) { 

            // There was an error; don't attempt login and focus the 

first 

            // form field with an error. 

            focusView.requestFocus(); 

        } else { 

            // Show a progress spinner, and kick off a background task 

to 

            // perform the user login attempt. 

            showProgress( true ); 

            mAuthTask = new UserLoginTask( email, password ); 

            mAuthTask.execute( (Void) null ); 

        } 

    } 

 

    private boolean isEmailValid(String email) { 

        //TODO: Replace this with your own logic 

        return email.contains( "@" ); 

    } 

 

    private boolean isPasswordValid(String password) { 

        //TODO: Replace this with your own logic 

        return password.length() > 4; 

    } 

 

    /** 

     * Shows the progress UI and hides the login form. 

     */ 

    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) 

    private void showProgress(final boolean show) { 
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        // On Honeycomb MR2 we have the ViewPropertyAnimator APIs, 

which allow 

        // for very easy animations. If available, use these APIs to 

fade-in 

        // the progress spinner. 

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) 

{ 

            int shortAnimTime = getResources().getInteger( 

android.R.integer.config_shortAnimTime ); 

 

            mLoginFormView.setVisibility( show ? View.GONE : 

View.VISIBLE ); 

            mLoginFormView.animate().setDuration( shortAnimTime 

).alpha( 

                    show ? 0 : 1 ).setListener( new 

AnimatorListenerAdapter() { 

                @Override 

                public void onAnimationEnd(Animator animation) { 

                    mLoginFormView.setVisibility( show ? View.GONE : 

View.VISIBLE ); 

                } 

            } ); 

 

            mProgressView.setVisibility( show ? View.VISIBLE : 

View.GONE ); 

            mProgressView.animate().setDuration( shortAnimTime ).alpha( 

                    show ? 1 : 0 ).setListener( new 

AnimatorListenerAdapter() { 

                @Override 

                public void onAnimationEnd(Animator animation) { 

                    mProgressView.setVisibility( show ? View.VISIBLE : 

View.GONE ); 

                } 

            } ); 

        } else { 

            // The ViewPropertyAnimator APIs are not available, so 

simply show 

            // and hide the relevant UI components. 

            mProgressView.setVisibility( show ? View.VISIBLE : 
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View.GONE ); 

            mLoginFormView.setVisibility( show ? View.GONE : 

View.VISIBLE ); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public Loader<Cursor> onCreateLoader(int i, Bundle bundle) { 

        return new CursorLoader( this, 

                // Retrieve data rows for the device user's 'profile' 

contact. 

                Uri.withAppendedPath( 

ContactsContract.Profile.CONTENT_URI, 

                        

ContactsContract.Contacts.Data.CONTENT_DIRECTORY ), 

ProfileQuery.PROJECTION, 

 

                // Select only email addresses. 

                ContactsContract.Contacts.Data.MIMETYPE + 

                        " = ?", new 

String[]{ContactsContract.CommonDataKinds.Email 

                .CONTENT_ITEM_TYPE}, 

 

                // Show primary email addresses first. Note that there 

won't be 

                // a primary email address if the user hasn't specified 

one. 

                ContactsContract.Contacts.Data.IS_PRIMARY + " DESC" ); 

    } 

 

    @Override 

    public void onLoadFinished(Loader<Cursor> cursorLoader, Cursor 

cursor) { 

        List<String> emails = new ArrayList<>(); 

        cursor.moveToFirst(); 

        while (!cursor.isAfterLast()) { 

            emails.add( cursor.getString( ProfileQuery.ADDRESS ) ); 

            cursor.moveToNext(); 

        } 
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        addEmailsToAutoComplete( emails ); 

    } 

 

    @Override 

    public void onLoaderReset(Loader<Cursor> cursorLoader) { 

 

    } 

 

    private void addEmailsToAutoComplete(List<String> 

emailAddressCollection) { 

        //Create adapter to tell the AutoCompleteTextView what to show 

in its dropdown list. 

        ArrayAdapter<String> adapter = 

                new ArrayAdapter<>( LoginActivity.this, 

                        android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, 

emailAddressCollection ); 

 

        mEmailView.setAdapter( adapter ); 

    } 

 

 

    private interface ProfileQuery { 

        String[] PROJECTION = { 

                ContactsContract.CommonDataKinds.Email.ADDRESS, 

                ContactsContract.CommonDataKinds.Email.IS_PRIMARY, 

        }; 

 

        int ADDRESS = 0; 

        int IS_PRIMARY = 1; 

    } 

 

    /** 

     * Represents an asynchronous login/registration task used to 

authenticate 

     * the user. 

     */ 

    public class UserLoginTask extends AsyncTask<Void, Void, Boolean> { 
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        private final String mEmail; 

        private final String mPassword; 

 

        UserLoginTask(String email, String password) { 

            mEmail = email; 

            mPassword = password; 

        } 

 

        @Override 

        protected Boolean doInBackground(Void... params) { 

            // TODO: attempt authentication against a network service. 

 

            try { 

                // Simulate network access. 

                Thread.sleep( 2000 ); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                return false; 

            } 

 

            for (String credential : DUMMY_CREDENTIALS) { 

                String[] pieces = credential.split( ":" ); 

                if (pieces[0].equals( mEmail )) { 

                    // Account exists, return true if the password 

matches. 

                    return pieces[1].equals( mPassword ); 

                } 

            } 

 

            // TODO: register the new account here. 

            return true; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(final Boolean success) { 

            mAuthTask = null; 

            showProgress( false ); 

 

            if (success) { 

                finish(); 
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            } else { 

                mPasswordView.setError( getString( 

R.string.error_incorrect_password ) ); 

                mPasswordView.requestFocus(); 

            } 

        } 

 

        @Override 

        protected void onCancelled() { 

            mAuthTask = null; 

            showProgress( false ); 

        } 

    } 

} 

 

 A.2.3 Main2Activity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class Main2Activity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main2); 

    } 

 

    public void openStudentInfo(View view) { 

        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, Main3Activity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

    public void openStudentInsideClass(View view) { 
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        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, InsideClassActivity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

    public void openSearchStudent(View view) { 

        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, SearchActivity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

} 

 A.2.4 Main3Activity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class Main3Activity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main3); 

    } 

} 

 

 A.2.5 MainActivity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 
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public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

 

    public void openSignUp(View view) { 

        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, SignUpActivity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

    public void openLogin(View view) { 

        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, LoginActivity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

 

    public void openGuest(View view) { 

        //TODO: Write your code here! 

        Intent i = new Intent(this, Main2Activity.class); 

        startActivity(i); 

    } 

} 

 

 A.2.6 SearchActivity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class SearchActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 
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    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate( savedInstanceState ); 

        setContentView( R.layout.activity_search ); 

    } 

} 

 

 A.2.7 SignUpActivity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.animation.Animator; 

import android.animation.AnimatorListenerAdapter; 

import android.annotation.TargetApi; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.design.widget.Snackbar; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.app.LoaderManager.LoaderCallbacks; 

 

import android.content.CursorLoader; 

import android.content.Loader; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.ContactsContract; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.inputmethod.EditorInfo; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.AutoCompleteTextView; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 
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import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import static android.Manifest.permission.READ_CONTACTS; 

 

/** 

 * A login screen that offers login via email/password. 

 */ 

public class SignUpActivity extends AppCompatActivity implements 

LoaderCallbacks<Cursor> { 

 

    /** 

     * Id to identity READ_CONTACTS permission request. 

     */ 

    private static final int REQUEST_READ_CONTACTS = 0; 

 

    /** 

     * A dummy authentication store containing known user names and 

passwords. 

     * TODO: remove after connecting to a real authentication system. 

     */ 

    private static final String[] DUMMY_CREDENTIALS = new String[]{ 

            "foo@example.com:hello", "bar@example.com:world" 

    }; 

    /** 

     * Keep track of the login task to ensure we can cancel it if 

requested. 

     */ 

    private UserLoginTask mAuthTask = null; 

 

    // UI references. 

    private AutoCompleteTextView mEmailView; 

    private EditText mPasswordView; 

    private View mProgressView; 

    private View mLoginFormView; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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        super.onCreate( savedInstanceState ); 

        setContentView( R.layout.activity_sign_up ); 

        // Set up the login form. 

        mEmailView = (AutoCompleteTextView) findViewById( R.id.email ); 

        populateAutoComplete(); 

 

        mPasswordView = (EditText) findViewById( R.id.password ); 

        mPasswordView.setOnEditorActionListener( new 

TextView.OnEditorActionListener() { 

            @Override 

            public boolean onEditorAction(TextView textView, int id, 

KeyEvent keyEvent) { 

                if (id == EditorInfo.IME_ACTION_DONE || id == 

EditorInfo.IME_NULL) { 

                    attemptLogin(); 

                    return true; 

                } 

                return false; 

            } 

        } ); 

 

        Button mEmailSignInButton = (Button) findViewById( 

R.id.email_sign_in_button ); 

        mEmailSignInButton.setOnClickListener( new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                attemptLogin(); 

            } 

        } ); 

 

        mLoginFormView = findViewById( R.id.login_form ); 

        mProgressView = findViewById( R.id.login_progress ); 

    } 

 

    private void populateAutoComplete() { 

        if (!mayRequestContacts()) { 

            return; 

        } 
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        getLoaderManager().initLoader( 0, null, this ); 

    } 

 

    private boolean mayRequestContacts() { 

        if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.M) { 

            return true; 

        } 

        if (checkSelfPermission( READ_CONTACTS ) == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            return true; 

        } 

        if (shouldShowRequestPermissionRationale( READ_CONTACTS )) { 

            Snackbar.make( mEmailView, R.string.permission_rationale, 

Snackbar.LENGTH_INDEFINITE ) 

                    .setAction( android.R.string.ok, new 

View.OnClickListener() { 

                        @Override 

                        @TargetApi(Build.VERSION_CODES.M) 

                        public void onClick(View v) { 

                            requestPermissions( new 

String[]{READ_CONTACTS}, REQUEST_READ_CONTACTS ); 

                        } 

                    } ); 

        } else { 

            requestPermissions( new String[]{READ_CONTACTS}, 

REQUEST_READ_CONTACTS ); 

        } 

        return false; 

    } 

 

    /** 

     * Callback received when a permissions request has been completed. 

     */ 

    @Override 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull 

String[] permissions, 

                                           @NonNull int[] grantResults) 

{ 

        if (requestCode == REQUEST_READ_CONTACTS) { 
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            if (grantResults.length == 1 && grantResults[0] == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                populateAutoComplete(); 

            } 

        } 

    } 

 

 

    /** 

     * Attempts to sign in or register the account specified by the 

login form. 

     * If there are form errors (invalid email, missing fields, etc.), 

the 

     * errors are presented and no actual login attempt is made. 

     */ 

    private void attemptLogin() { 

        if (mAuthTask != null) { 

            return; 

        } 

 

        // Reset errors. 

        mEmailView.setError( null ); 

        mPasswordView.setError( null ); 

 

        // Store values at the time of the login attempt. 

        String email = mEmailView.getText().toString(); 

        String password = mPasswordView.getText().toString(); 

 

        boolean cancel = false; 

        View focusView = null; 

 

        // Check for a valid password, if the user entered one. 

        if (!TextUtils.isEmpty( password ) && !isPasswordValid( 

password )) { 

            mPasswordView.setError( getString( 

R.string.error_invalid_password ) ); 

            focusView = mPasswordView; 

            cancel = true; 

        } 
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        // Check for a valid email address. 

        if (TextUtils.isEmpty( email )) { 

            mEmailView.setError( getString( 

R.string.error_field_required ) ); 

            focusView = mEmailView; 

            cancel = true; 

        } else if (!isEmailValid( email )) { 

            mEmailView.setError( getString( 

R.string.error_invalid_email ) ); 

            focusView = mEmailView; 

            cancel = true; 

        } 

 

        if (cancel) { 

            // There was an error; don't attempt login and focus the 

first 

            // form field with an error. 

            focusView.requestFocus(); 

        } else { 

            // Show a progress spinner, and kick off a background task 

to 

            // perform the user login attempt. 

            showProgress( true ); 

            mAuthTask = new UserLoginTask( email, password ); 

            mAuthTask.execute( (Void) null ); 

        } 

    } 

 

    private boolean isEmailValid(String email) { 

        //TODO: Replace this with your own logic 

        return email.contains( "@" ); 

    } 

 

    private boolean isPasswordValid(String password) { 

        //TODO: Replace this with your own logic 

        return password.length() > 4; 

    } 
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    /** 

     * Shows the progress UI and hides the login form. 

     */ 

    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) 

    private void showProgress(final boolean show) { 

        // On Honeycomb MR2 we have the ViewPropertyAnimator APIs, 

which allow 

        // for very easy animations. If available, use these APIs to 

fade-in 

        // the progress spinner. 

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) 

{ 

            int shortAnimTime = getResources().getInteger( 

android.R.integer.config_shortAnimTime ); 

 

            mLoginFormView.setVisibility( show ? View.GONE : 

View.VISIBLE ); 

            mLoginFormView.animate().setDuration( shortAnimTime 

).alpha( 

                    show ? 0 : 1 ).setListener( new 

AnimatorListenerAdapter() { 

                @Override 

                public void onAnimationEnd(Animator animation) { 

                    mLoginFormView.setVisibility( show ? View.GONE : 

View.VISIBLE ); 

                } 

            } ); 

 

            mProgressView.setVisibility( show ? View.VISIBLE : 

View.GONE ); 

            mProgressView.animate().setDuration( shortAnimTime ).alpha( 

                    show ? 1 : 0 ).setListener( new 

AnimatorListenerAdapter() { 

                @Override 

                public void onAnimationEnd(Animator animation) { 

                    mProgressView.setVisibility( show ? View.VISIBLE : 

View.GONE ); 

                } 

            } ); 
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        } else { 

            // The ViewPropertyAnimator APIs are not available, so 

simply show 

            // and hide the relevant UI components. 

            mProgressView.setVisibility( show ? View.VISIBLE : 

View.GONE ); 

            mLoginFormView.setVisibility( show ? View.GONE : 

View.VISIBLE ); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public Loader<Cursor> onCreateLoader(int i, Bundle bundle) { 

        return new CursorLoader( this, 

                // Retrieve data rows for the device user's 'profile' 

contact. 

                Uri.withAppendedPath( 

ContactsContract.Profile.CONTENT_URI, 

                        

ContactsContract.Contacts.Data.CONTENT_DIRECTORY ), 

ProfileQuery.PROJECTION, 

 

                // Select only email addresses. 

                ContactsContract.Contacts.Data.MIMETYPE + 

                        " = ?", new 

String[]{ContactsContract.CommonDataKinds.Email 

                .CONTENT_ITEM_TYPE}, 

 

                // Show primary email addresses first. Note that there 

won't be 

                // a primary email address if the user hasn't specified 

one. 

                ContactsContract.Contacts.Data.IS_PRIMARY + " DESC" ); 

    } 

 

    @Override 

    public void onLoadFinished(Loader<Cursor> cursorLoader, Cursor 

cursor) { 

        List<String> emails = new ArrayList<>(); 
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        cursor.moveToFirst(); 

        while (!cursor.isAfterLast()) { 

            emails.add( cursor.getString( ProfileQuery.ADDRESS ) ); 

            cursor.moveToNext(); 

        } 

 

        addEmailsToAutoComplete( emails ); 

    } 

 

    @Override 

    public void onLoaderReset(Loader<Cursor> cursorLoader) { 

 

    } 

 

    private void addEmailsToAutoComplete(List<String> 

emailAddressCollection) { 

        //Create adapter to tell the AutoCompleteTextView what to show 

in its dropdown list. 

        ArrayAdapter<String> adapter = 

                new ArrayAdapter<>( SignUpActivity.this, 

                        android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, 

emailAddressCollection ); 

 

        mEmailView.setAdapter( adapter ); 

    } 

 

 

    private interface ProfileQuery { 

        String[] PROJECTION = { 

                ContactsContract.CommonDataKinds.Email.ADDRESS, 

                ContactsContract.CommonDataKinds.Email.IS_PRIMARY, 

        }; 

 

        int ADDRESS = 0; 

        int IS_PRIMARY = 1; 

    } 

 

    /** 

     * Represents an asynchronous login/registration task used to 
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authenticate 

     * the user. 

     */ 

    public class UserLoginTask extends AsyncTask<Void, Void, Boolean> { 

 

        private final String mEmail; 

        private final String mPassword; 

 

        UserLoginTask(String email, String password) { 

            mEmail = email; 

            mPassword = password; 

        } 

 

        @Override 

        protected Boolean doInBackground(Void... params) { 

            // TODO: attempt authentication against a network service. 

 

            try { 

                // Simulate network access. 

                Thread.sleep( 2000 ); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                return false; 

            } 

 

            for (String credential : DUMMY_CREDENTIALS) { 

                String[] pieces = credential.split( ":" ); 

                if (pieces[0].equals( mEmail )) { 

                    // Account exists, return true if the password 

matches. 

                    return pieces[1].equals( mPassword ); 

                } 

            } 

 

            // TODO: register the new account here. 

            return true; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(final Boolean success) { 
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            mAuthTask = null; 

            showProgress( false ); 

 

            if (success) { 

                finish(); 

            } else { 

                mPasswordView.setError( getString( 

R.string.error_incorrect_password ) ); 

                mPasswordView.requestFocus(); 

            } 

        } 

 

        @Override 

        protected void onCancelled() { 

            mAuthTask = null; 

            showProgress( false ); 

        } 

    } 

} 

 

 A.2.8 StudentMacActivity 

package com.example.kathr.siropoulou; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class StudentMacActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate( savedInstanceState ); 

        setContentView( R.layout.activity_student_mac ); 

    } 

} 



96 

 

 

 

 

 A.3 Layout- xml 

 A.3.1 Activity_inside_class.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context=".StudentMacActivity"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Students Inside Class" 

        android:textAllCaps="true" 

        android:textStyle="bold" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1076 Δημητρίου Χριστίνα Γρηγόριος" 

        android:textAlignment="center" 

        android:onClick="openStudentMac"/> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1124 Παπαδόπουλος Κων/νος Ιωάννης" 

        android:textAlignment="center" 

        android:onClick="openStudentMac" /> 

    <Button 
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        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1193 Λαζαρίδου Μαρία Νικόλαος" 

        android:textAlignment="center" 

        android:onClick="openStudentMac" /> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1208 Δέλλας Κων/νος Παύλος" 

        android:textAlignment="center" 

        android:onClick="openStudentMac" /> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Reload" /> 

</LinearLayout> 

 

 A.3.2 Activity_login.xml 

 A.3.3 Activity_main.xml 

 A.3.4 Activity_main_2.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context=".Main2Activity"> 

 

    <ImageView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="3" 

        android:src="@drawable/sm" 
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        android:scaleType="centerCrop"/> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:text="Students Info" 

        android:onClick="openStudentInfo" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:text="Students inside class" 

        android:onClick="openStudentInsideClass" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:text="Search for a Student" 

        android:onClick="openSearchStudent" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:text="Video Call" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:text="Virtual Class" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:text="Web Class" /> 
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</LinearLayout> 

 

 A.3.5 Activity_main3.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context=".Main2Activity"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Students Info" 

        android:textAllCaps="true" 

        android:textStyle="bold" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1076 Δημητρίου Χριστίνα Γρηγόριος" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1124 Παπαδόπουλος Κων/νος Ιωάννης" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1193 Λαζαρίδου Μαρία Νικόλαος" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 
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        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1208 Δέλλας Κων/νος Παύλος" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1259 Παπαδόπουλος Ιωάννης" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1076 Δημητρίου Χριστίνα Γρηγόριος" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="1259 Παπαδόπουλος Ιωάννης" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Reload" 

        android:layout_marginTop="320dp" /> 

</LinearLayout> 

 A.3.6 Activity_search.xml 

 A.3.7 Activity_sing_up.xml 

 A.3.8 Actitivy_student_mac.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 
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    tools:context=".InsideClassActivity"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Students 1 Mac Address" 

        android:textAllCaps="true" 

        android:textStyle="bold" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAlignment="center" 

        android:text="00:22:23:40:59:00:01" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Students 1 IP Address" 

        android:textAllCaps="true" 

        android:textStyle="bold" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAlignment="center" 

        android:text="197.168.2.1" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Students 1 Notification Address" 

        android:textAllCaps="true" 

        android:textStyle="bold" 

        android:textAlignment="center" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAlignment="center" 

        android:text="Students' App" /> 

</LinearLayout> 



102 

 

 

 A.4 Values 

 A.4.1 Strings.xml 

<resources> 

    <string name="app_name">Siropoulou</string> 

    <string name="title_activity_sign_up">Sign in</string> 

 

    <!-- Strings related to login --> 

    <string name="prompt_email">Email</string> 

    <string name="prompt_password">Password (optional)</string> 

    <string name="action_sign_in">Sign in or register</string> 

    <string name="action_sign_in_short">Sign in</string> 

    <string name="error_invalid_email">This email address is 

invalid</string> 

    <string name="error_invalid_password">This password is too 

short</string> 

    <string name="error_incorrect_password">This password is 

incorrect</string> 

    <string name="error_field_required">This field is required</string> 

    <string name="permission_rationale">"Contacts permissions are 

needed for providing email 

        completions." 

    </string> 

    <string name="title_activity_login">Sign in</string> 

</resources> 

 

 A.4.2 Styles.xml 

<resources> 

 

    <!-- Base application theme. --> 

    <style name="AppTheme" 

parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"> 

        <!-- Customize your theme here. --> 

        <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item> 
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        <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item> 

        <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item> 

    </style> 

 

</resources> 
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