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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη

κοινής γλώσσας επικοινωνίας με την ενεργό και άμεση συμμετοχή της Πανεπιστημιακής

κοινότητας στην ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα και της οικονομίας της χώρας μας.

Ειδικότερα:

Το Γραφείο Διασύνδεσης

• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας των Ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παραγωγικών μονάδων,

• Αναπτύσσει μηχανισμούς αμοιβαίας διαρκούς ενημέρωσης μέσω της καταγραφής των 

αναγκών της οικονομίας καθώς και των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των σπουδαστών 

και πτυχιούχων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της 

χώρας καθώς και μηχανισμούς συμβουλευτικού χαρακτήρα για τους σπουδαστές και 

πτυχιούχους,

• Συνεισφέρει στη διαμόρφωση των προγραμάτων σπουδών και συντονίζει την υλοποίηση 

της Πρακτικής Άσκησης,

• Πληροφορεί τους τελειόφοιτους/ απόφοιτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τους 

ενημερώνει για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων,

• Ενημερώνει φοιτητές και απόφοιτους για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες 

και επαγγελματική κατάρτιση,

• Πληροφορεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για διαθέσιμους αποφοίτους των ΑΕΙ 

και ΤΕΙ καθώς και για τις ειδικότητές τους.

Οι Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΠΉΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

1. εξέρευση εργασίας πριν και μετά την αποφοίτηση
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2. πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού & εξωτερικού

3. πληροφορίες για υποτροφίες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ανακοινώσεις για προσφορά εργασίας

2. προβολή του προφίλ των επιχειρήσεων

3. συλλογή βιογραφικών και προώθησή τους στις επιχειρήσεις

4. διοργάνωση συνεντεύξεων σε χώρους του Πανεπιστημίου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1. οδηγοί μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικών & ξένων Πανεπιστημίων

2. οδηγοί κληροδοτημάτων

3. υποτροφίες

4. προφίλ επιχειρήσεων

5. περιοδικά και εφημερίδες για αγορά εργασίας,

6. πληροφορίες για ευρωπαϊκή ένωση

7. cd-rom & βιντεοκασσέτες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ:

1. ανακοινώσεων στους ειδικούς πίνακες στο προθάλαμο του Γραφείου,

2. αποδελτίωσης τύπου στο Γ ραφείο και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Ημέρες Καριέρας

2. Συνέδριο Επιχειρηματικότητας,

3. Ημερίδες για μεταπτυχιακά & υποτροφίες,

4. Ημερίδες για εργασία στο εξωτερικό και ερευνητικά προγράμματα

5. Εργαστήρια συμβουλευτικής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

1. εργαστήρια συμβουλευτικής

2. ατομική συμβουλευτική

3. τεστ ανίχνευσης δεξιοτήτων (SDS/Holland test)
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4. έντυπα με οδηγίες για σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής 

και προετοιμασία για συνέντευξη.

ΕΡΕΥΝΕΣ

1. για τάσεις αγοράς εργασίας

2. για προφίλ χρηστών υπηρεσιών Γραφείου

3. για βιωσιμότητα Γραφείου 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. επισκέψεις σε Γ.Δ. του εξωτερικού (Αγγλία, Φιλανδία, Καναδάς, Η.Π.Α.)

2. συμμετοχή σε σχετικά διεθνή συνέδρια (FEDORA, AGCAS, CEC NETWORK, κ.ά.)

3. συμμετοχή σε Career Forums (Βερολίνο)

4. επίσκεψη σε σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. παρακολούθηση σεμιναρίων Οριζόντιας Δράσης

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Δίκτυο αποφοίτων (Mentoring & Junior mentoring) 

συμβουλευτική υποστήριξη, μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από παλιούς απόφοιτους 

του Πανεπιστημίου μας στους νέους απόφοιτους με ειδικές συναντήσεις

Με βάση τα παραπάνω, και σύμφωνα με υπάρχουσα ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιάστηκε μία 

Βάση Δεδομένων. Η βάση αυτή μπορεί να χωριστεί λογικά σε κάποιες θεματικές ενότητες. Οι 

θεματικές αυτές ενότητες είναι:

* ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΠΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

* ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

* ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Γενικά, μέσα στις δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι η Εύρεση Θέσεων Εργασίας σε Αποφοίτους 

του ίδιου οργανισμού (στην περίπτωση μας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και η Εύρεση 

Θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε Φοιτητές του Πανεπιστημίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκτός από τα παραπάνω, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει και κάποιες άλλες 

δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η παρακολούθηση των εκδηλώσεων που γίνονται
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εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να είναι Ημερίδες, Σεμινάρια, 

Συνέδρια και

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρακολουθεί Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες και παρέχει 

πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΊΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αγορά εργασίας και η πρακτική άσκηση παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες και κάποιες 

διαφορές. Έτσι υπάρχουν κάποιοι κοινοί πίνακες. Ο στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι, 

σε πρώτη φάση να καταγράψει πληροφορίες που αφορούν στα προσόντα φοιτητών και 

αποφοίτων, με κάποια μορφή Βιογραφικού Σημειώματος, αιτήσεις φοιτητών/αποφοίτων για 

πρακτική άσκηση/εργασία, να καταγράψει αγγελίες θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης 

και στη συνέχεια να συνδέσει Βιογραφικά Σημειώματα και αγγελίες και να αποστείλει κάποια 

Βιογραφικά Σημειώματα.

Για την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας έχουμε τις παρακάτω έννοιες:

♦ Φοιτητής

♦ Απόφοιτος

♦ Βιογραφικά Σημείωμα

♦ Αίτηση για Εργασία

♦ Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

♦ Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος

♦ Αγγελία για Πρακτική Άσκηση

♦ Αγγελία για Εργασία

♦ Επιχείρηση

♦ Πανεπιστήμιο

Φοιτητής / Απόφοιτος
Ο Φοιτητής και ο Απόφοιτος παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Γι' αυτό το λόγο 

αντιμετωπίζονται σαν μία οντότητα (πίνακα) και διαχωρίζονται με τη βοήθεια ενός flag. Το 

flag αυτό είναι το GRAD το οποίο παίρνει τιμή 0 για τον Φοιτητή και τιμή 1 για τον 

Απόφοιτο. Ο πίνακας είναι ο STUDENTS. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• FIRST_NAME είναι το μικρό όνομα του Φοιτητή ή Απόφοιτου και είναι υποχρεωτικό 

πεδίο (mandatory)

• SURNAME είναι το επώνυμο και είναι υποχρεωτικό πεδίο

• MIDDLE_NAME είναι το όνομα πατρός και είναι προαιρετικό πεδίο (optional)

• SEX είναι το φύλο (mandatory)
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• BIRTH_DATE είναι η ημερομηνία γέννησης (optional)

• MARITAL_STATUS αναφέρεται στην οικογενειακή κατάσταση, είναι flag, και παίρνει τις 

τιμές 1 όταν είναι Παντρεμένος, 2 όταν είναι ανύπαντρος και 3 όταν είναι διαζευγμένος.

• MILITARY_STATUS είναι οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, είναι και πάλι flag και παίρνει 

τιμή 0 όταν δεν έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 1 όταν είναι 

εκπληρωμένες.

• DR_LICENSE είναι flag και παίρνει τιμές 0 ή 1 ανάλογα με το αν έχει δίπλωμα οδήγησης 

ο STUDENT. Είναι optional πεδίο.

• SXOLIA

• CHILDREN_NO ο αριθμός παιδιών που μπορεί να έχει ο STUDENT (optional)

• MOTHER_NAME είναι το όνομα μητρός (optional)

• MOBILE είναι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (optional)

• E_MAIL το e-mail (optional)

• URL η URL της προσωπικής σελίδας σε περίπτωση που υπάρχει (optional)

• ΡΗΟΝΕ1 τηλέφωνο mandatory

• ΡΗΟΝΕ2 δεύτερο τηλέφωνο (optional)

• FAX

• AFM ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

• POSITION η θέση που μπορεί να κατέχει κάποιος (επιλογή από λίστα)

• GRAD είναι flag και παίρνει τιμή 0 ή 1 ανάλογα με το αν ο STUDENT είναι Φοιτητής ή 

Απόφοιτος. Είναι υποχρεωτικό πεδίο.

• CAR είναι flag και παίρνει τιμή 0 ή 1 ανάλογα με το αν ο STUDENT έχει αυτοκίνητο.

• PICTURE

• MASTER_GR flag για το αν το ενδιαφέρει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα

• MASTER_EX flag για το αν τον ενδιαφέρει μεταπτυχιακό στο Εξωτερικό.

Έκτος από τα παραπάνω πεδία υπάρχουν και κάποια Ξένα Κλειδιά. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

• DEPT_ID είναι το κλειδί του πίνακα DEPARTMENT που είναι το τμήμα στο οποίο φοιτά 

ο STUDENT το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό (mandatory).

• SUBSPEC_ID είναι το κλειδί του πίνακα SUBSPECIALITY και είναι η ειδικότητα του 

STUDENT το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό (optional)

• POS_ID είναι τι κλειδί του πίνακα POSITIONS για τη θέση του Φοιτητή/ Απόφοιτου.

Βιογραφικό Σημείωμα
Το Βιογραφικό Σημείωμα του Φοιτητή - Αποφοίτου υλοποιείται με ένα σύνολο πινάκων. 

Αυτοί είναι:

♦ LANG_SKILLS
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♦ COMP_SKILLS

♦ PARTICIPATIONS

♦ STU_SCHOLARS

♦ PROJECTS

♦ JOB_EXPERS

♦ ΡΤΥΧΙΑ

♦ PRACTICES

♦ EPISKEPSI - LOGOI EPISKEPSIS

LANG SKILLS είναι ο πίνακας που αποθηκεύει τις γνώσεις Ξένων Γλωσσών και είναι 

στην πραγματικότητα ένας συνδετικός πίνακας ανάμεσα στον πίνακα του φοιτητή - 

απόφοιτου, STUDENTS και στον παραμετρικό πίνακα LANGUAGES που περιέχει Ξένες 

Γλώσσες και Πτυχία.

COMP SKILLS είναι και αυτός ένας συνδετικός πίνακας, ανάμεσα στον πίνακα υπολογιστών 

COMPUTERS και στον πίνακα του φοιτητή - απόφοιτου, STUDENTS.

♦ COMP_CATEGS είναι ένας πίνακας που περιέχει βασικές κατηγορίες 

Πληροφορικής. Εκεί αποθηκεύονται περιγραφές αντικειμένων όπως για 

παράδειγμα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

♦ COMPUTERS. Ο πίνακας αυτός είναι υποκατηγορία (detail) του πίνακα 

COMP_CATEGS. Περιέχει περιγραφές αντικειμένων για κάθε κατηγορία. Έτσι για 

παράδειγμα, για τις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μπορούμε να έχουμε τιμές όπως 

ACCESS, ORACLE κ.α.

PARTICIPATIONS πρόκειται για έναν πίνακα που συνδέει τον Φοιτητή - Απόφοιτο 

(STUDENTS) με τον πίνακα των εκδηλώσεων (SEMINARS). Είναι δηλαδή μία συνδετική 

οντότητα που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των συμμετοχών ενός φοιτητή - 

απόφοιτου σε εκδηλώσεις. Χρησιμοποιήθηκε ο συνδετικός αυτός πίνακας γιατί ένας φοιτητής 

μπορεί να συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις και σε μία εκδήλωση μπορούν να 

συμμετάσχουν πολλοί STUDENTS. Είναι επομένως μία σχέση πολλά προς πολλά.

Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα mandatory

• SEM_ID το κλειδί της εκδήλωσης. Mandatory
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• PARTY_ID το κλειδί του φορέα που συμμετέχει στην εκδήλωση. Optional

• STU_ID το κλειδί του Φοιτητή/ Απόφοιτου που συμμετέχει στην εκδήλωση. Optional

• PERS_ID το κλειδί του Στελέχους ή μέλους ΔΕΠ που συμμετέχει στην εκδήλωση. 

Optional

STU SCHOLARS. Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις Υποτροφίες που 

έχει πάρει ένας Φοιτητής ή ένας Απόφοιτος. Ένας Φοιτητής - Απόφοιτος μπορεί να πάρει 

πολλών τύπων υποτροφίες και ένας τύπος υποτροφίας να δοθεί σε πολλούς STUDENTS. 

Δημιουργείται έτσι ακόμη μία σχέση πολλά προς πολλά ανάμεσα στον STUDENTS και στον 

πίνακα με τα αντικείμενα υποτροφίας ANT_SCHOLARS.

Τα πεδία του πίνακα STU_SCHOLARS είναι:

• ID τι κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• DURATION η διάρκεια της Υποτροφίας. Optional

• SXOLIA κάποιο σχόλιο. Optional

• PARTY_ID ο Φορέας που έδωσε την υποτροφία. Mandatory

• ANT_SCH_ID το αντικείμενο της υποτροφίας. Mandatory

• STU_ID το κλειδί του πίνακα STUDENTS. Mandatory

ANT SCHOLARS Ο πίνακας με τα αντικείμενα Υποτροφιών. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• ANT_SCH_DESC η περιγραφή του αντικειμένου. Optional.

PROJECTS στο Βιογραφικό Σημείωμα ενός STUDENTS καταγράφονται και οι εργασίες που 

έχει κάνει. Οι εργασίες αυτές εισάγονται στον πίνακα PROJECTS. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα

• TITLE ο τίτλος της Δημοσίευσης

• PRG_DATE η ημερομηνία της Δημοσίευσης

• MAG το περιοδικό στο οποίο έγινε η Δημοσίευση

• STU_ID το κλειδί του Φοιτητή / Απόφοιτου.

• SUBSPEC_ID η ειδικότητα της δημοσίευσης

• PROJ_TYPE_ID το κλειδί του πίνακα PROJ_TYPES

PROJ TYPES ο Πίνακας με τους τύπους Εργασιών. Η Εργασία μπορεί να είναι Δημοσίευση, 

Πτυχιακή Εργασία κ.α. Τα πεδία του πίνακα είναι

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα

• NAME ο τύπος της εργασίας.
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JOB EXPERS Είναι ο πίνακας στον οποίο αποθηκεύεται η επαγγελματική εμπειρία του 

Φοιτητή-Απόφοιτου. Η επαγγελματική εμπειρία είναι στην ουσία μία σχέση πολλά προς 

πολλά ανάμεσα στον STUDENTS και σε Τμήματα Επιχειρήσεων (PARTY_DEPTS) στα 

οποία ο Φοιτητής ή ο Απόφοιτος μπορεί να έχει εργαστεί. Εκτός από αυτά τα τμήματα στα 

οποία μπορεί ο Φοιτητής-Απόφοιτος να έχει εργαστεί, μας ενδιαφέρει η χώρα και η περιοχή 

στην οποία απασχολήθηκε. Υπάρχει δηλαδή μία σχέση πολλά προς πολλά ανάμεσα στον 

STUDENTS και στον πίνακα των περιοχών PLACES και μία σχέση πολλά προς πολλά 

ανάμεσα στον STUDENTS και στον πίνακα των χωρών COUNTRIES. Έτσι δημιουργήθηκε 

ένας συνδετικός πίνακας ανάμεσα στους ακόλουθους πίνακες: STUDENTS, COUNTRIES, 

PLACES, PARTY_DEPTS. Στον πίνακα αυτόν ο οποίος ονομάζεται JOB_EXPERS τα κλειδιά 

των πινάκων PLACES και COUNTRIES είναι optional, ενώ των πινάκων COUNTRIES και 

STUDENTS είναι mandatory.

Ο πίνακας JOB_EXPERS, εκτός από τα παραπάνω κλειδιά, περιέχει και άλλα πεδία τα οποία 

χαρακτηρίζουν την επαγγελματική εμπειρία. Αυτά είναι:

• FROM_DATE η ημερομηνία έναρξης. Πεδίο τύπου date. Προαιρετικό.

• THRU_DATE ημερομηνία λήξης. Πεδίο τύπου date. Προαιρετικό.

• ER_SXESI flag που παίρνει τιμές ανάλογα με τον τύπο εργασιακής σχέσης

• DIAKOPI flag που παίρνει τιμές ανάλογα με τον λόγο διακοπής

• J_EXP_COMMENT κάποιο σχόλιο πάνω στην επαγγελματική εμπειρία

ΡΤΥΧΙΑ Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα πτυχία που έχει ο Φοιτητής/ Απόφοιτος. Ο 

πίνακας ΡΤΥΧΙΑ έχει τα πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• FROM_DATE είναι η ημερομηνία έναρξης των σπουδών για το συγκεκριμένο πτυχίο

• THRU_DATE είναι η ημερομηνία αποφοίτησης

• GRADE είναι ο βαθμός πτυχίου

• PTYX_COMMENT είναι κάποιο σχόλιο, όπως ο χαρακτηρισμός του πτυχίου

• PTYX_LEVEL το επίπεδο του πτυχίου (πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακό κλπ)

Εκτός από τα παραπάνω πεδία, στον πίνακα υπάρχουν και τα Ξένα Κλειδιά:

• STU_ID είναι το κλειδί του πίνακα STUDENTS

• P_DEPT_ID είναι το κλειδί του πίνακα PARTY_DEPTS

PRACTICES στον πίνακα αυτό καταχωρούνται οι Πρακτικές ασκήσεις ενός Φοιτητή/ 

Απόφοιτου. Ο πίνακας PRACTICES έχει τα ακόλουθα πεδία:
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• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• FROM_DATE είναι η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Ασκησης

• THRU_DATE είναι η ημερομηνία λήξης της Πρακτικής Ασκησης

Εκτός από τα παραπάνω πεδία υπάρχουν και κάποια ξένα κλειδιά. Αυτά είναι:

• PARTY_ID που είναι το κλειδί του πίνακα PARTY. Ο Φορέας στον οποίο γίνεται η 

Πρακτική Άσκησηί

• STU_ID είναι το κλειδί του STUDENT που κάνει την Πρακτική Άσκηση

• PERS_ID είναι το κλειδί του πίνακα PERSON. Κάθε πρακτική Ασκηση έχει έναν 

καθηγητή που την επιβλέπει. Σε αυτήν την περίπτωση το κλειδί του PERSON παίζει το 

ρόλο του καθηγητή (rolenames).

• PERS_ID_MGR είναι και πάλι το κλειδί του PERSON. Σε αυτήν την περίπτωση παίζει το 

ρόλο του επιβλέποντα της Πρακτικής Ασκησης αλλά από την πλευρά της Επιχείρησης.

EPISKEPSI - LOGOI EPISKEPSIS Για την παρακολούθηση της κίνησης του Γραφείου 

διασύνδεσης σε σχέση με την επαφή με φοιτητές/ απόφοιτους υπάρχει ο πίνακας 

LOGOI_EPISKEPSIS που περιέχει εκτός από το κύριο κλειδί, ένα πεδίο για την καταχώρηση 

λόγων επίσκεψης. Υπάρχει επίσης ο πίνακας EPISKEPSI Στον πίνακα αυτό καταγράφονται οι 

επαφές των Φοιτητών/ Αποφοίτων με το Γραφείο Διασύνδεσης. Τα πεδία του πίνακα είναι

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• SXOLIO κάποιο σχόλιο

• DATE_EP η ημερομηνία της επίσκεψης

• L_EP_ID το κλειδί του πίνακα LOGOI_EPISKEPSIS

• STU ID το κλειδί του πίνακα STUDENTS

Αίτηση για Εργασία- Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος
Η αίτηση για εργασία ή πρακτική άσκηση, περιλαμβάνει εκτός από το Βιογραφικό Σημείωμα 

του Φοιτητή ή Απόφοιτου, και κάποια χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας, από μία λίστα 

επιθυμητών θέσεων, μία λίστα μη επιθυμητών θέσεων εργασίας και από τη διαδικασία 

αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος. Για την υποστήριξη των παραπάνω, έχουμε τους 

ακόλουθους πίνακες:

♦ JOB_APPS

♦ JOB_PREFERENCES

♦ CV

10



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

JOB APPS Σε αυτόν τον πίνακα έχουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά της ζητούμενης 

θέσης εργασίας. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory.

• J_AP_TYPE πρόκειται για ένα flag το οποίο παίρνει τιμή 0 όταν η αίτηση γίνεται για 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ και την τιμή 1 όταν η αίτηση γίνεται για ΕΡΓΑΣΙΑ. Τι πεδίο αυτό είναι 

τύπου Number και μεγέθους 1. Optional.

• AMOIVI πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο καταχωρείται η επιθυμητή αμοιβή. Είναι ένα 

Number(l) πεδίο

• APPL_DATE είναι η ημερομηνία την οποία έγινε η αίτηση για εργασία ή πρακτική 

άσκηση. Είναι πεδίο τύπου date και by default παίρνει την τρέχουσα ημερομηνία. 

Optional.

• STU_ID είναι Ξένο κλειδί-το κλειδί από τον πίνακα των Φοιτητών - Αποφοίτων 

(STUDENTS). Πρόκειται για Mandatory πεδίο.

• SUMMER Θερινή εργασία

• P_PRACTICE Χρηματοδοτούμενη Πρακτική Ασκηση

• PLACE_ID είναι το Ξένο κλειδί του πίνακα PLACES. Χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση της περιοχής στην οποία επιθυμεί να εργαστεί το άτομο που υποβάλλει την 

αίτηση. Είναι optional.

• COUNT_ID είναι το κλειδί του πίνακα COUNTRIES. Χρησιμοποιείται στην αποθήκευση 

της χώρας στην οποία θέλει να εργαστεί το άτομο που υποβάλλει την αίτηση. Optional.

• TOM_ID είναι το κλειδί του πίνακα TOMEIS. Για τον τομέα (π.χ. Δημόσιος, Ιδιωτικός..) 

Optional.

JOB PREFERENCES Στην Αίτηση για Εργασία ή Πρακτική Ασκηση, ο Φοιτητής ή ο 

Απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μία σειρά από προτιμήσεις - επιθυμητές θέσεις και 

μία σειρά από μη επιθυμητές θέσεις. Δημιουργήθηκε έτσι ο πίνακας JOB_PREFERENCES ο 

οποίος έχει τα παρακάτω πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory.

• JOB_PREF_FROM είναι η ημερομηνία από την οποία ο Φοιτητής / Απόφοιτος 

ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Είναι πεδίο τύπου date και είναι optional.

• THRU είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία ο Φοιτητής έχει την δυνατότητα να 

απασχοληθεί. Είναι πεδίο τύπου date και είναι optional.

• STATUS στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας αριθμός ο οποίος είναι ενδεικτικός για την 

σειρά προτίμησης, Για τις επιθυμητές θέσεις παίρνει τιμές από 0 έως 4 με το 0 να 

χαρακτηρίζει την πιο επιθυμητή θέση. Για τις μη επιθυμητές θέσεις παίρνει τιμές από 5 

έως 9 και το 5 χαρακτηρίζει την πιο ανεπιθύμητη θέση. Είναι πεδίο τύπου Number(l) και 

είναι optional.

• STU_ID είναι το κλειδί του πίνακα STUDENTS και είναι madatory.
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• DEPT_ID είναι το κλειδί του πίνακα DEPARTMENTS και δηλώνει το τμήμα στο οποίο ο 

Φοιτητής / Απόφοιτος επιθυμεί ή όχι να απασχοληθεί. Είναι mandatory.

• KLADOS_ID το κλειδί του πίνακα KLADOI και δηλώνει τον κλάδο στον οποίο ο 

Φοιτητής/ Απόφοιτος επιθυμεί ή όχι να απασχοληθεί. Είναι mandatory.

CV Ο πίνακας αυτός περιγράφει την διαδικασία αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος 

Φοιτητή/ Απόφοιτου σε μία Επιχείρηση. Αφού ο Φοιτητής/ Απόφοιτος κάνει Αίτηση για 

Εργασία ή για Πρακτική Άσκηση, γίνεται αναζήτηση στις Αγγελίες που είναι καταχωρημένες 

στη Βάση. Όταν κάποιες αιτήσεις ικανοποιούν αγγελίες τα Βιογραφικά των Φοιτητών/ 

Αποφοίτων αποστέλλονται στους αντίστοιχους Φορείς. Ένα Βιογραφικά Σημείωμα μπορεί να 

αποσταλεί σε πολλούς Φορείς και σε ένα Φορέα μπορούν να αποσταλούν πολλά Βιογραφικά 

Σημειώματα. Έτσι, με κάθε αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος γίνεται μία εγγραφή στον 

πίνακα CV, ο οποίος έχει τα παρακάτω πεδία:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα.

• CV_DATE η ημερομηνία αποστολής του Βιογραφικού Σημειώματος. Πεδίο τύπου date, 

optional

• SUCCESS είναι flag και παίρνει τιμή 0 όταν το Βιογραφικά Σημείωμα απορρίπτεται από 

τον Φορέα και την τιμή 1 όταν γίνει δεκτό. Είναι τύπου Number(l), optional.

• ACCEPTED είναι και αυτό flag και παίρνει τιμή 1 όταν το Βιογραφικά Σημείωμα έχει γίνει 

αποδεκτό και ο Φοιτητής/ Απόφοιτος στη συνέχεια αποδεχθεί τη θέση. Αλλιώς παίρνει την 

τιμή 0. Είναι τύπου Number(l), optional.

• PARTY_ID Είναι το κλειδί του Φορέα στον οποίο αποστέλλεται το Βιογραφικά Σημείωμα. 

Είναι mandatory.

• STU_ID Είναι το κλειδί του Φοιτητή/ Απόφοιτου του οποίου το Βιογραφικά Σημείωμα 

αποστέλλεται σε ένα Φορέα. Είναι mandatory.

• OFJOB_ID Το κλειδί της αγγελίας για την οποία αποστέλλεται το Βιογραφικά Σημείωμα. 

Είναι optional.

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

Η Αίτηση για Πρακτική είναι ίδια με την Αίτηση για Εργασία και έτσι χρησιμοποιούνται ακριβώς 

οι ίδιοι πίνακες. Η μόνη διαφορά είναι στο πεδίο J_AP_TYPE του πίνακα JOB_APPS,to οποίο 

στην περίπτωση της Αίτησης για Πρακτική Ασκηση παίρνει τιμή 0.

Αγγελία για Εργασία

Η Αγγελία για Εργασία περιγράφεται με τους ακόλουθους πίνακες:
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• OFFERJOBS

• LANGJOBS

• COMPJOBS

Αναλυτικά:

OFFER JOBS Ο πίνακας αυτός περιέχει τα βασικά στοιχεία της αγγελίας. Τα πεδία του

πίνακα είναι:

• ID Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory

• SEX Είναι το φύλο του Φοιτητή/ Απόφοιτου που ζητείται. Είναι πεδίο τύπου Number(l) 

και το 1 είναι ΑΝΔΡΑΣ, το 2 ΓΥΝΑΙΚΑ, το 3 ΑΔΙΑΦΟΡΟ. Είναι mandatory.

• AGE_1 Είναι το κάτω όριο ηλικίας που ζητείται. Είναι τύπου Number, mandatory.

• DR_LICENSE Είναι flag και παίρνει τιμή 0 όταν δεν απαιτείται κατοχή διπλώματος 

οδήγησης, 1 όταν απαιτείται η κατοχή διπλώματος οδήγησης και 2 όταν είναι αδιάφορη. 

Είναι τύπου Number(l) και είναι optional.

• CAR Είναι flag και παίρνει τιμή 0 όταν δεν απαιτείται κατοχή αυτοκινήτου, 1 όταν 

απαιτείται και 2 όταν είναι αδιάφορη. Είναι τύπου Number(l) και είναι optional.

• TITLE Είναι ο τίτλος της αγγελίας και είναι optional.

• DATE_ANAK η ημερομηνία που ανακοινώθηκε η αγγελία. Πεδίο τύπου date, optional

• DATE_START_PROTH η ημερομηνία έναρξης υποβολής Βιογραφικών Σημειωμάτων. 

Πεδίο τύπου date, optional

• DATE_END_PROTH η ημερομηνία λήξης υποβολής Βιογραφικών Σημειωμάτων. Πεδίο 

τύπου date, optional.

• PERIGRAFH Στο πεδίο αυτό μπορεί να καταχωρηθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή της 

Θέσης Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης. Optional.

• AMOUNT Το προσφερόμενο ποσό πεδίο τύπου Number(l)

• URL η ηλεκτρονική Διεύθυνση στην οποία μπορεί να υπάρχουν περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη θέση. Optional.

• PR Είναι flag που παίρνει τιμή 0 όταν η αγγελία αφορά σε θέση Πρακτικής Ασκησης και 1 

όταν η αγγελία αφορά σε θέση Εργασίας. Είναι τύπου Number(l), optional.

• AGE_2 Είναι το άνω όριο ηλικίας του ατόμου που ζητείται για τη Θέση. Είναι optional.

• P_PRACTICE Flag που παίρνει τιμή 0 όταν προσφέρεται θέση Πρακτικής Άσκησης η 

οποία δεν είναι επιδοτούμενη. Παίρνει τιμή 1 όταν είναι επιδοτούμενη. Number(l), 

Optional.

• SUMMER Flag που παίρνει τιμή 0 όταν προσφέρεται θέση Πρακτικής Άσκησης και δεν 

είναι καλοκαιρινή. Παίρνει τιμή 1 όταν είναι καλοκαιρινή. Number(l), Optional.

• SUBSPEC_ID Είναι το κλειδί του πίνακα SUBSPECIALmES και χρησιμοποιείται για να 

αποδώσει μία ειδικότητα στην θέση που προσφέρεται.
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• PARTY_ID Το κλειδί του φορέα - PARTY που προσφέρει τη θέση. Είναι mandatory.

• DEPT_ID Το κλειδί του τμήματος στο οποίο αφορά η θέση. Είναι optional.

• PLACE_ID Κλειδί του πίνακα PLACES για την περιοχή στην οποία προσφέρεται η θέση. 

Είναι optional.

• COUNT_ID κλειδί του πίνακα COUNTRIES για την χώρα στην οποία προσφέρεται η 

θέση. Είναι optional.

LANG JOBS Σε μία αγγελία για Θέση Εργασίας ή Πρακτικής Ασκησης, μπορούν να υπάρχουν 

και απαιτήσεις για γνώσεις Ξένων Γλωσσών. Για μία Θέση Εργασίας ή Πρακτικής Ασκησης 

μπορεί να απαιτείται η γνώση πολλών Ξένων Γλωσσών, και η ίδια Ξένη Γλώσσα να απαιτείται 

σε πολλές Θέσεις Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης. Δημιουργήθηκε έτσι ο πίνακας LANG_JOBS 

για να καλύψει τη σχέση πολλά προς πολλά που υπάρχει ανάμεσα στον πίνακα με τις αγγελίες 

και στον πίνακα με τις γνώσεις Ξένων Γλωσσών. Ο πίνακας αυτός έχει τα ακόλουθα πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι mandatory

• L_J_LEVEL πρόκειται για ένα πεδίο τύπου Number(l) το οποίο παίρνει τις ακόλουθες 

τιμές: Άριστα 1, Πολύ καλά 2, Καλά 3, Μέτρια 4. Είναι optional.

• L_J_COMMENT είναι ένα πεδίο για την καταχώρηση κάποιων σχολίων. Είναι optional.

• OFJOB_ID Το κλειδί του πίνακα OFFER_JOBS. Είναι mandatory.

• LNG_ID το κλειδί του πίνακα LANGUAGES.

COMP JOBS Κατά τον ίδιο τρόπο, σε μία Αγγελία για Θέση Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης, 

μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις για γνώσεις Αντικείμενα Πληροφορικής. Ένα Αντικείμενο 

Πληροφορικής μπορεί να ζητείται σε πολλές αγγελίες και σε μία αγγελία να ζητούνται πολλά 

αντικείμενα Πληροφορικής. Έχουμε μία σχέση πολλά προς πολλά, και τον πίνακα COMP_JOBS 

που την καλύπτει. Ο πίνακας COMP_JOBS έχει τα ακόλουθα πεδία:

• ID Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory.

• C_J_LEVEL είναι ένα πεδίο τύπου Number(l) το οποίο παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 1 

Άριστα, 2 Πολύ καλά, 3 Καλά, 4 Μέτρια. Είναι optional.

• C_J_COMMENT είναι πεδίο για καταχώρηση σχολίων. Optional.

• OFJOB_ID το κλειδί του πίνακα OFFER_JOBS και είναι mandatory.

• COMP_ID Είναι το κλειδί του πίνακα COMPUTERS που περιέχει τα Αντικείμενα 

Πληροφορικής.

Αγγελία για Πρακτική Άσκηση

Αντιμετωπίζεται όπως και η Αγγελία για Θέση Εργασίας. Έτσι χρησιμοποιούνται οι ίδιοι πίνακες 

και η μόνη διαφορά είναι στο πεδίο PR του πίνακα OFFER_JOBS το οποίο παίρνει τιμή 0.
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Επιχείρηση-Πανεπιστήμιο

Η Επιχείρηση και το Πανεπιστήμιο, γενικά ο Φορέας, προσφέρει Θέσεις Εργασίας, Θέσεις 

Πρακτικής Ασκησης, Υποτροφίες, διοργανώνει Εκδηλώσεις, παρέχει Μεταπτυχιακές Σπουδές. 

Η Επιχείρηση και το Πανεπιστήμιο παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες γι' αυτό και 

αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο πίνακα, τον πίνακα PARTIES. Εκτός από τα γενικά 

χαρακτηριστικά του Φορέα, μας ενδιαφέρουν τα τμήματα του, κάποια οικονομικά μεγέθη 

(στην περίπτωση της Επιχείρησης)- το προφίλ του, και τα στελέχη του, που στην περίπτωση 

του Πανεπιστημίου είναι τα μέλη ΔΕΠ.

Οι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των φορέων είναι:

♦ PARTIES

♦ PROFILES

♦ DEPARTMENTS

♦ PARTY_DEPTS

♦ PARTY_DEPTS_F

♦ KLADOI

♦ AN7IKEIMENA_DRASTHR

♦ NOMIKES_MORFES

♦ PERSONS

♦ TOMEIS

♦ CONTACTS

♦ CONTACTOR

♦ PARTY_SUBS

♦ PARTY_SUBS_F

♦ POSITIONS

PARTIES Ο πίνακας αυτός έχει τα Βασικά στοιχεία του Φορέα. Τα πεδία του είναι τα 

ακόλουθα:

♦ ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory.

♦ NAME είναι η επωνυμία του Πανεπιστημίου ή της Επιχείρησης. Είναι mandatory

♦ ACTIVITY για μία πιο αναλυτική καταχώρηση της δραστηριότητας κυρίως της 

Επιχείρησης. Optional.

♦ FAX το fax του Φορέα. Optional

♦ URL διεύθυνση στο WEB όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με το Φορέα. Optional

♦ E_MAIL

♦ LOGO το λογότυπο του Φορέα. Optional
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• NACE_ID κωδικός NACE

• AFM ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Optional

• DATE_FOUNDED το έτος ίδρυσης του Φορέα. Optional.

• RANKING

• PARTY_TYPE είναι το flag που όταν παίρνει τιμή 1 έχουμε Πανεπιστήμιο και όταν 

παίρνει τιμή 2 έχουμε Επιχείρηση. Mandatory.

• ΡΗΟΝΕ1 τηλέφωνο επικοινωνίας. Mandatory

• ΡΗΟΝΕ2 τηλέφωνο επικοινωνίας. Optional

• YPOTROFIES flag, που όταν παίρνει τιμή 0 ο Φορέας δεν δίνει Υποτροφίες ενώ όταν 

παίρνει τιμή 1 έχουμε Φορέα που παρέχει Υποτροφίες. Mandatory

• SUBSIDIARY. Mandatory

• RESEARCH. Mandatory

• DO.RESEARCH. Mandatory

• RESEARCH_INFO. Mandatory

• CONSULTING. Mandatory

• EXEC_SEM. Mandatory

• OFFER_PR. Mandatory

• OFFER_J. Mandatory

• PARTICIPATE. Mandatory

• DISADV

• KLADOS_ID το κλειδί του πίνακα KLADOI. Optional

• NOM_MORF_ID το κλειδί του πίνακα NOMIKES_MORFES. Mandatory

• TOM_ID το κλειδί του πίνακα TOMEIS. Optional.

PROFILES Πρόκειται για ένα πίνακα στον οποίο καταχωρούνται οικονομικά μεγέθη που 

αφορούν στην Επιχείρηση.

DEPARTMENTS Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την καταχώρηση τμημάτων, είτε 

πρόκειται για Τμήματα Επιχείρησης, είτε πρόκειται για Τμήματα Πανεπιστημίων. Εκεί 

υπάρχουν καταχωρήσεις όπως ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ κλπ.

Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory.

• NAME το όνομα του τμήματος.

• DEPT_TYPE flag που παίρνει τιμές ανάλογα με το αν πρόκειται για τμήμα Επιχείρησης ή 

Πανεπιστημίου

PARTY DEPTS Ένας Φορέας μπορεί να έχει πολλά Τμήματα, και ένα Τμήμα να υπάρχει σε 

πολλούς Φορείς. Υπάρχει μία σχέση πολλά προς πολλά ανάμεσα σε Φορείς-PARTIES και σε
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Τμήματα-DEPARTMENTS. Για να υλοποιηθεί αυτή η σχέση έχουμε τον πίνακα PARTY_DEPTS. 

Ο πίνακας αυτός έχει τα παρακάτω πεδία:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• PARTY_ID το κλειδί του πίνακα PARTIES. Mandatory

• DEPT_ID το κλειδί του πίνακα DEPRTMENTS. Mandatory

• SUBSPEC_ID το κλειδί του πίνακα SUBSPECIALITIES. Χρησιμοποιείται στην 

παρακολοήθηση των ειδικοτήτων των Τμημάτων του Φορέα. Optional

PARTY DEPTS F Όπως και ο πίνακας PARTY_DEPTS, μόνο που αφορά στα τμήματα που ο 

φορέας έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει στο μέλλον. Τα πεδία του είναι:

• P_DEPT_F_ID

• DEPT_ID

• PARTY_ID

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ DRASTHR Πρόκειται για έναν απλό lookup πίνακα. Περιέχει Εγγραφές που 

περιγράφουν Αντικείμενα Δραστηριότητας. Έχει τα παρακάτω πεδία:

• ID που είναι το κύριο κλειδί. Mandatory

• NAME που είναι το όνομα του Αντικειμένου Δραστηριότητας. Optional

KLADOI Είναι ένας ακόμη lookup πίνακας ο οποίος βρίσκεται στην ιεραρχία ένα επίπεδο 

κάτω από τον ANTIKEIMENA_DRASTHR. Έχει τα πεδία:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• NAME η περιγραφή του κλάδου. Optional

• ANT_DR_ID το κλειδί του πίνακα ANT1KEIMENA_DRASTHR. Mandatory

NOMIKES MORFES Lookup πίνακας που περιέχει τύπους Νομικών Μορφών.

Τα πεδία που έχει είναι:

• ID το κύριο κλειδί. Mandatory

• NOM_MORF_TYPE που είναι η περιγραφή του τύπου της Νομικής Μορφής. Mandatory

PERSONS Ο πίνακας PERSONS χρησιμοποιείται για την καταχώρηση Στελεχών Επιχειρήσεων, 

και Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων. Οι δύο αυτές έννοιες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες γι' 

αυτό το λόγο και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο πίνακα. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory

• FIRST_NAME στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του PERSON. Optional

• MIDDLE_NAME για το όνομα πατρός. Optional

• LAST_NAME για το επώνυμο. Mandatory
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• POSITION. Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται κάποιο σχόλιο για την θέση που κατέχει ο 

PERSON. Optional

• SEX. Το Φύλο του PERSON. Optional

• PHONE1. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Mandatory

• PHONE2. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Optional

• MOBILE. Κινητό τηλέφωνο. Optional

• E_MAIL. Optional

• SUBSPEC_ID. To κλειδί του πίνακα SUBSPECIALITIES. Χρησιμοποιείται για την 

ειδικότητα του PERSON

• DEPT_ID Το κλειδί του πίνακα DEPARTMENTS, για το τμήμα στο οποίο ανήκει. 

Mandatory

• PARTY_ID. Το κλειδί του πίνακα PARTIES για τον Φορέα στον οποίο ανήκει ο PERSON. 

Mandatory

• POS_ID. Το κλειδί του lookup πίνακα POSITIONS, για τη θέση στην οποία ανήκει ο 

PERSON. Optional

TOMEIS Lookup πίνακας με τιμές τομέων

CONTACTS R — CONTACTS Το Γραφείο Διασύνδεσης παρακολουθεί τις επαφές που κάνει 

με Επιχειρήσεις. Διατηρεί λοιπόν ένα Ημερολόγιο Επαφών. Ένας Φορέας μπορεί να κάνει 

επαφές για πολλούς λόγους, και για τον ίδιο λόγο μπορούν να κάνουν επαφές πολλοί Φορείς. 

Υπάρχει μία σχέση πολλά προς πολλά ανάμεσα σε Φορέα και Λόγο Επαφής.

Για τον Λόγο Επαφής δημιουργήθηκε ο πίνακας CONTACT_R.Ta πεδία του είναι:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• NAME ο λόγος επαφής. Mandatory

Για την υλοποίηση της σχέσης πολλά προς πολλά ανάμεσα σε Φορέα και Λόγο Επαφής 

(PARTIES και CONTACT_R) δημιουργήθηκε ο πίνακας CONTACTS που είναι ουσιαστικά το 

Ημερολόγιο Επαφών. Ο πίνακας αυτός έχει τα ακόλουθα πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• C_DATE η ημερομηνία που έγινε η επαφή. Optional

• SXOLIO κάποιο σχόλιο για την επαφή, optional

• CONT_R_ID το κλειδί του πίνακα CONTACT_R. Δίνει πληροφορία για τον λόγο που έγινε 

η επαφή. Mandatory

• PARTY_ID το κλειδί του πίνακα PARTIES. Ο Φορέας που έκανε την επαφή. Mandatory

• PERS_ID το κλειδί του πίνακα PERSONS. Το στέλεχος του Φορέα με το οποίο έγινε η 

επαφή. Optional
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PARTY SUBS Ο Φορέας μπορεί να έχει κάποιες Ειδικότητες. Η ίδια ειδικότητα μπορεί να 

βρίσκεται σε πολλούς Φορείς και ο ίδιος Φορέας να έχει πολλές ειδικότητες. Υπάρχει μία σχέση 

πολλά προς πολλά ανάμεσα σε Φορέα και Ειδικότητα (PARTIES και SUBSPECIAUTIES). 

Δημιουργήθηκε ο πίνακας PARTY_SUBS για τη υλοποίηση αυτής της σχέσης. Ο πίνακας αυτός 

έχει τα ακόλουθα πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory

• PARTY_ID είναι το κλειδί του πίνακα PARTIES. Mandatory

• SUBSPEC_ID είναι το κλειδί του πίνακα SUBSPECIAUTIES. Mandatory.

PARTY SUBS F Πρόκειται για έναν πίνακα όπως τον παραπάνω, με την διαφορά ότι αφορά 

στις Ειδικότητες που ο Φορέας έχει σκοπό να αποκτήσει στο μέλλον. Τα πεδία του πίνακα 

είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Είναι mandatory

• PARTY_ID είναι το κλειδί του πίνακα PARTIES. Mandatory

• SUBSPEC_ID είναι το κλειδί του πίνακα SUBSPECIAUTIES. Mandatory.

POSITIONS Είναι ένας lookup πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται θέσεις που μπορεί να 

κατέχει ένα στέλεχος, π.χ. Προϊστάμενος κλπ. Ο πίνακας έχει τα ακόλουθα πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• NAME το όνομα της θέσης. Mandatory.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις μπορούν να είναι ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ κλπ και μπορεί να τις 

διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή και οποιοσδήποτε άλλος ΦΟΡΕΑΣ.

Οι έννοιες που σχετίζονται με τις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ είναι:

• Εκδήλωση

• Φορέας-Χορηγός

Εκδήλωση

Η Εκδήλωση, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να είναι ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΗΜΕΡΙΔΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ κλπ. Οι 

εκδηλώσεις έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, ένα Πρόγραμμα, και Συμμετοχές.

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ είναι:

• SEMINARS

• PROGRAMS

• PARTICIPATIONS

• SEM_TYPES

SEMINARS Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Τα 

πεδία του πίνακα είναι:

• ID Το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory.

• TITLE Ο τίτλος της Εκδήλωσης. Mandatory.

• DATE_ANAKOINWSHS Ημερομηνία ανακοίνωσης. Πεδίο τύπου date. Optional.

• DATE_START_PROTH Ημερομηνία έναρξης προθεσμίας υποβολής αίτησης Συμμετοχής. 

Πεδίο τύπου date. Optional.

• DATE_END_PROTH Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης Συμμετοχής. 

Πεδίο τύπου date. Optional.

• PERIGRAFH Μία πιο λεπτομερής περιγραφή της Εκδήλωσης. Optional.

• AMOUNT Το χρηματικό ποσό για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση. Optional.

• URL Διεύθυνση στο Internet όπου υπάρχουν πληροφορίες για την εκδήλωση. Optional.

• CONCERNS Περιγραφή για το τι αφορά η εκδήλωση. Optional.

• START_DATE Ημερομηνία Έναρξης της Εκδήλωσης. Πεδίο τύπου date. Optional.

20



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• END_DATE Ημερομηνία Λήξης της Εκδήλωσης. Πεδίο τύπου date. Optional.

• AIM Ο στόχος της Εκδήλωσης. Optional.

• CONTENT το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Optional.

• CERTIFICATES Κάποιο πιστοποιητικό που μπορεί να παρέχεται με την παρακολούθηση 

της Εκδήλωσης. Optional.

• NO_OF_PARTIC Ο αριθμός των Συμμετεχόντων. Optional.

• DIARKEIA Η διάρκεια της Εκδήλωσης. Optional.

• LNG_ID Το κλειδί του πίνακα LANGUAGES. Η Γλώσσα που μπορεί να απαιτείται για την 

παρακολούθηση της Εκδήλωσης. Optional.

• SUBSPEC_ID Το κλειδί του πίνακα SUBSPECIALmES. Η υποειδικότητα της Εκδήλωσης.

• PARTY_ID Το κλειδί του πίνακα PARTIES. Ο Φορέας που διοργανώνει την Εκδήλωση. 

Mandatory.

• S_TYPE_ID Το κλειδί του πίνακα SEMJTYPES. Πρόκειται για τον τύπο της Εκδήλωσης. 

Αν πρόκειται για παράδειγμα για Σεμινάριο, Ημερίδα ή κάτι άλλο. Mandatory.

PROGRAMS Ο πίνακας αυτός περιέχει το πρόγραμμα της Εκδήλωσης. Κάθε εγγραφή 

αναφέρεται σε μία διάλεξη μίας συγκεκριμένης ημέρας. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory.

• PRGM_DATE η ημερομηνία που γίνεται η διάλεξη. Optional.

• SUBJECT το θέμα της διάλεξης. Optional.

• START_TIME η ώρα έναρξης της διάλεξης. Optional.

• ENDJTTME η ώρα λήξης της διάλεξης. Optional.

• ROOM η αίθουσα στην οποία γίνεται η διάλεξη. Optional.

• SEM_ID το κλειδί της Εκδήλωσης. Mandatory.

• PERS_ID το κλειδί του πίνακα PERSONS. Πρόκειται για τον Εισηγητή που κάνει τη 

διάλεξη. Optional.

PARTICIPATIONS Σε κάθε εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν πολλοί Φοιτητές/ Απόφοιτοι 

και ένας Φοιτητής/ Απόφοιτος μπορεί να συμμετέχει σε πολλές Εκδηλώσεις. Επίσης ένα 

στέλεχος μπορεί να συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις και σε μία Εκδήλωση μπορούν να 

συμμετέχουν πολλά στελέχη. Τέλος ένας Φορέας μπορεί να συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις 

και σε μία εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν πολλοί Φορείς. Για την κάλυψη των παραπάνω 

πολλά προς πολλά σχέσεων δημιουργήθηκε ο πίνακας PARTICIPATIONS. Τα πεδία του πίνακα 

είναι:
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• ID το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• SEM_ID τι κλειδί του πίνακα SEMINARS των Εκδηλώσεων. Mandatory

• PARTY_ID το κλειδί του πίνακα PARTIES των Φορέων, optional

• STU_ID το κλειδί του πίνακα STUDENTS των Φοιτητών/ Αποφοίτων optional

• PERS_ID το κλειδί του πίνακα PERSONS των στελεχών/ Μελών ΔΕΠ. optional

SEM TYPES Είναι ένας lookup πίνακας στον οποίο καταχωρούνται τύποι Εκδηλώσεων. Τα 

πεδία του πίνακα είναι:

• ID Το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory.

• NAME ο τύπος της εκδήλωσης. Mandatory.

• RESEARCH είναι ένα flag το οποίο παίρνει τιμή 1 όταν η εκδήλωση έχει ερευνητικό 

χαρακτήρα αλλιώς παίρνει τιμή 0. Optional.

Φορέας - Χορηγός.
Ένας Φορέας μπορεί να είναι χορηγός πολλών Εκδηλώσεων και μία Εκδήλωση μπορεί να έχει 

πολλούς χορηγούς. Έτσι έχουμε μία σχέση πολλά προς πολλά ανάμεσα σε εκδήλωση και 

Φορέα (seminars-parties). Δημιουργήθηκε ο πίνακας SPONSORSHIPS για να καλύψει αυτή 

τη σχέση. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID το κλειδί του πίνακα

• AMOUNT το ποσό που προσφέρεται. Mandatory

• SPONS_DATE η ημερομηνία που γίνεται η χορηγία. Mandatory

• DESCRIPTION κάποιο σχόλιο. Optional

• SEM_ID το κλειδί του πίνακα SEMINARS των Εκδηλώσεων. Mandatory.

• PARTY_ID το κλειδί του πίνακα PARTIES των Φορέων. Mandatory
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Λόγω κάποιων ομοιοτήτων που παρουσιάζουν τα Μεταπτυχιακά με τις Υποτροφίες,

χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος πίνακας για την καταχώρηση τους. Οι πίνακες που δημιουργήθηκαν

για την παρακολούθηση Υποτροφιών και Μεταπτυχιακών είναι:

• SCHOLAR_MASTERS

• ANT_SCHOLARS

SCHOLAR MASTERS Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την καταγραφή Μεταπτυχιακών

και Υποτροφιών. Τα πεδία του είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Mandatory

• TITLE ο τίτλος του Μεταπτυχιακού ή της Υποτροφίας. Mandatory

• DATE_ANNOUNCE η ημερομηνία που ανακοινώθηκε το Μεταπτυχιακό ή η Υποτροφία. 

Optional

• DATE_ST_AN η ημερομηνία Έναρξης Υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό ή την 

Υποτροφία. Optional

• DATE_END_AN η ημερομηνία Λήξης Υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό ή την 

Υποτροφία. Optional

• PERIGRAFI μία πιο αναλυτική περιγραφή του Μεταπτυχιακού ή της Υποτροφίας. 

Optional

• AMOUNT Στην περίπτωση του Μεταπτυχιακού, είναι τα δίδακτρα, ενώ στην περίπτωση 

της Υποτροφίας είναι το ποσό των χρημάτων που δίνονται. Optional

• URL διεύθυνση Internet όπου υπάρχουν πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό ή την 

Υποτροφία. Optional

• SCH_MS_TYPE flag, που παίρνει τιμή 0 όταν έχουμε Υποτροφία και τιμή 1 όταν έχουμε 

Μεταπτυχιακό. Optional

• START_DATE η ημερομηνία έναρξης του Μεταπτυχιακού, ή η ημερομηνία Έναρξης 

παροχής Υποτροφίας. Optional

• DURATION διάρκεια του Μεταπτυχιακού ή της Υποτροφίας. Optional

• EXAMS flag που παίρνει τιμή 1 όταν απαιτούνται εξετάσεις για το Μεταπτυχιακό ή την 

Υποτροφία. Αλλιώς παίρνει τιμή 0. Optional

• PLACE_ID το κλειδί του πίνακα PLACES. Στην περίπτωση του Μεταπτυχιακού είναι η 

περιοχή στην οποία γίνεται, ενώ στην περίπτωση της Υποτροφίας είναι η περιοχή στην 

οποία δίνεται. Mandatory

• PLACE_ID_BORN το κλειδί του πίνακα PLACES. Εδώ χρησιμοποιείται μόνο στην 

περίπτωση της Υποτροφίας και δηλώνει την καταγωγή των ατόμων στα οποία αφορά η 

Υποτροφία. Optional
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• PARTY_ID το κλειδί του πίνακα PARTIES. Ο φορέας που δίνει την Υποτροφία ή που 

διοργανώνει το Μεταπτυχιακό. Mandatory.

• SUBSPEC_ID το κλειδί του πίνακα SUBSPECIAUTIES. Η ειδικότητα του Μεταπτυχιακού 

ή της Υποτροφίας.

• LNG_ID το κλειδί του πίνακα LANGUAGES. Η Ξένη Γλώσσα που απαιτείται για το 

Μεταπτυχιακό ή την Υποτροφία. Mandatory

• COUNT_ID το κλειδί του πίνακα COUNTRIES. Η χώρα στην οποία γίνεται το 

Μεταπτυχιακό ή δίνεται η Υποτροφία. Optional

• NOM_ID το κλειδί του πίνακα ΝΟΜΟΙ. Ο νομός στον οποίο γίνεται το Μεταπτυχιακό ή 

δίνεται η Υποτροφία. Optional

• ANT_SCH_ID το κλειδί του πίνακα ANT_SCHOLARS. Ο τύπος της Υποτροφίας. Optional

ANT SCHOLARS είναι ένας lookup πίνακας στο οποίο καταχωρούνται είδη Υποτροφιών. Τα

πεδία του είναι:

• ID το κλειδί του πίνακα

• ANT_SCH_DESC το είδος της Υποτροφίας.
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Εκτός από τους πίνακες που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και κάποιοι βοηθητικοί πίνακες. Αυτοί

είναι:

ADDRESSES

Για την αποθήκευση των διευθύνσεων, στη βάση υπάρχει ο πίνακας ADDRESSES στον οποίο

υπάρχουν τα πεδία:

• ID που είναι και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• STREET για την καταχώρηση ονομάτων οδών

• NO για τους αριθμούς διευθύνσεων

• ΤΚ για τον ταχυδρομικό κώδικα

• ΡΟ για ταχυδρομική θυρίδα

Στον πίνακα αυτό υπάρχουν επίσης κάποια ξένα κλειδιά.

Αυτά είναι τα ακόλουθα:

• COUNT_ID που είναι το κλειδί της χώρας. Υπάρχει σε έναν πίνακα - COUNTRIES (του 

Administrator) μία πλήρης καταγραφή των χωρών και αυτός ο πίνακας είναι lookup για τις 

διευθύνσεις.

• NOM_ID είναι το κλειδί του νομού. Προέρχεται από τον lookup πίνακα ΝΟΜΟΙ που έχει 

καταχωρημένους Ελληνικούς νομούς και περιοχές εξωτερικού. Ο πίνακας ΝΟΜΟΙ είναι 

πίνακας παραμέτρων του Administrator

• PLACE_ID , κλειδί του πίνακα PLACES. Σε αυτήν την περίπτωση το κλειδί PLACE_ID 

κατεβαίνει σαν κλειδί πόλης (ή χωριού) και είναι υποχρεωτικό - mandatory (NOT NULL). 

Αυτό σημαίνει άτι ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει υποχρεωτικά πόλη. Πρόκειται για 

lookup τιμή.

• PLACE_ID_REGION, είναι πάλι κλειδί του πίνακα PLACE, αλλά αυτή τη φορά κατεβαίνει 

με άλλο όνομα (rolenames) και δεν είναι υποχρεωτικό (optional). Χρησιμοποιείται για την 

καταχώρηση περιοχών. Είναι lookup πεδίο.

• SEM_ID. Πρόκειται για το κλειδί του σεμιναρίου - πίνακας SEMINAR. Είναι optional και 

σε αυτήν την περίπτωση παίζει το ρόλο του τόπου διεξαγωγής του Σεμιναρίου, σε 

περίπτωση που ο πίνακας ADDRESSES χρησιμοποιείται για την καταχώρηση στοιχείων 

που αφορούν σε σεμινάριο.

• SEM_ID_SUBMISSION, είναι πάλι το κλειδί του πίνακα SEMINARS αλλά αυτή τη 

φορά χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της διεύθυνσης του τόπου υποβολής 

δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε σεμινάριο.
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• PARTY_ID, από τον πίνακα PARTIES. Είναι optional και χρησιμοποιείται για την 

καταχώρηση διευθύνσεων PARTIES. PARTY μπορεί να είναι μία επιχείρηση ή ένα 

πανεπιστήμιο.

• STU_ID, είναι το κλειδί του πίνακα STUDENT. STUDENT μπορεί να είναι ένας φοιτητής 

ή ένας απόφοιτος. Είναι optional και όταν παίρνει τιμή χρησιμοποιείται για την καταχώρηση 

διευθύνσεων φοιτητών ή αποφοίτων μέσω master - detail φόρμας.

• PERS_ID, είναι το κλειδί του PERSONS, ο οποίος μπορεί να είναι καθηγητής 

Πανεπιστημίου ή Manager επιχείρησης. Και πάλι το κλειδί είναι optional και παίρνει τιμή 

όταν πρόκειται να καταχωρήσουμε διεύθυνση PERSON.

COUNTRIES

Πίνακας χωρών. Περιέχει ένα κλειδί και ένα πεδίο για το όνομα της χώρας

ΝΟΜΟΙ

Πίνακας νομών. Περιέχει ένα κλειδί και ένα πεδίο για το όνομα του νομού

PLACES

Πίνακας περιοχών. Περιέχει ένα κλειδί και ένα πεδίο για το όνομα της περιοχής/ πόλης

SPECIALITIES

Κρατάει τις ειδικότητες της κάθε επιστήμης. Τα πεδία του είναι:

• ID το κύριο κλειδί

• NAME το όνομα της ειδικότητας 

Παράδειγμα: Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορική

SUBSPECIALITIES

Έχει τις υποειδικότητες της κάθε ειδικότητας. Έχει τα πεδία:

• ID το κύριο κλειδί

• NAME η περιγραφή της υποειδικότητας

• SPECIALITY_ID από τον πίνακα SPECIALITIES

Παράδειγμα: Για πληροφορική Hardware, Software
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Σύμφωνα με τα παραπάνω δημιουργήθηκε πρώτα το σχεσιακό μοντέλο οντοτήτων με τη 

βοήθεια του ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAMMER του ORACLE DESIGNER 2.1.

Υπάρχουν δύο επίπεδα μοντελοποίησης. Στο πρώτο καθορίζονται οι οντότητες - attributes και 

οι σχέσεις μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα αυτού του επιπέδου μοντελοποίησης είναι το λογικό 

μοντέλο του συστήματος.

Το δεύτερο επίπεδο μοντελοποίησης αντιστοιχεί το λογικό μοντέλο δεδομένων σε ένα 

συγκεκριμένο σχήμα Βάσης Δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι το φυσικό μοντέλο δεδομένων 

του συστήματος.

ΑΟΠΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ο Entity Relationship Diagrammer είναι ένα εργαλείο με το οποίο ορίζουμε οντότητες 

attributes και σχέσεις μεταξύ τους και δημιουργούμε το λογικό μοντέλο. Το λογικό Μοντέλο 

της Βάσης βρίσκεται στο Παράρτημα I. Πρώτα υπάρχει μία συνολική εκτύπωση του μοντέλου 

και ακολουθεί το ίδιο μοντέλο σε 4 σελίδες.

Στο λογικό μοντέλο φαίνονται οι οντότητες χωρίς Ξένα Κλειδιά. Φαίνονται επίσης οι σχέσεις 

μεταξύ των οντοτήτων.

Για σχέσεις ένα -προς-πολλά όπου ο πατέρας είναι mandatory και το παιδί optional

■
Για σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι optional και το παιδί optional

Για σχέσεις ένα -προς-πολλά όπου ο πατέρας είναι optional και το παιδί mandatory

hi
Για σχέσεις ένα -προς-πολλά όπου ο πατέρας είναι mandatory και το παιδί mandatory

Γ ια σχέσεις πολλά -προς -πολλά όπου η μία πλευρά είναι optional και η άλλη mandatory

Γ ια σχέσεις πολλά -προς -πολλά όπου και οι δύο πλευρές είναι optional
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Id
Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου η πρώτη πλευρά είναι optional και η δεύτερη mandatory

Id
Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι optional

Id
Σχέσεις ένα -προς-ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι mandatory

SERVER MODEL

Στη συνέχεια, από το Entity Relationship Diagram, έγινε generation του server model 

(physical model) της Βάσης. Στο Server Model μπορούμε να δούμε εκτός από τα πεδία των 

πινάκων που αντιστοιχούν στα attributes των entities (Entity Relationship Diagram), τα ξένα 

κλειδιά που υλοποιούν τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Με # συμβολίζεται το κύριο κλειδί 

του πίνακα. Με Ο τα προαιρετικά πεδία και με * τα Υποχρεωτικά πεδία. Τα Ξένα κλειδιά που 

υλοποιούν τη σχέση με έναν άλλο πίνακα παίρνουν σαν πρόθεμα και μία συντομογραφία του 

πίνακα από τον οποίο προέρχονται. Για παράδειγμα όταν το κλειδί (ID) του πίνακα 

PARTY_DEPTS είναι ξένο κλειδί σε έναν άλλο πίνακα, γίνεται: P_DEPTS_ID. Οι σχέσεις 

συμβολίζονται πάλι με τον ίδιο τρόπο. To SERVER MODEL της Βάσης βρίσκεται στο 

Παράρτημα II. Πρώτα υπάρχει ένα συνοπτικό μοντέλο και ακολουθούν 4 σελίδες με το ίδιο 

μοντέλο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ακόλουθη:

58 Ruvuinu ιημιυ Μ<ικ*6υνίιι·; βαπ

Πρόκειται για το αρχικό μενού. Βλέπουμε τα ακόλουθα Buttons:

* ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

* ΣΤΕΛΕΧΗ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ

* ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
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* ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

* ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

* ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ ΕΠΑΦΩΝ

* ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

* ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Από αυτό το Button έχουμε πρόσβαση στην ακόλουθη Φόρμα που χρησιμεύει στην εισαγωγή, 

διαγραφή, μεταβολή Φοιτητών και Αποφοίτων.

Υπάρχουν τα παρακάτω tabs

♦ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΓΝΩΣΕΙΣ

♦ ΕΠΑΓΓ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

♦ ΑΠΉΣΗ ΕΡΓ-ΠΡΑΚ.

♦ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚ

♦ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΝ Γpmprin Λιπσιίνδπτης

βρόσας Επεξεργασία ήναζήτηση ΜπΛοκ Εγγραφή De&o fioήθαα Οαρόθυρο

ΏΒΙΚΙΓΓΓ Ί^ΜΊ HW ΠΤΠ ΡτΓ^Ί?!^

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ATOM ΣΤΟΣΑ ΦΟΙΙ. ΕΠΑΓΓ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΊΤΗΣΉ ΕΡΓ.-ΠΡΑΚ. ΛΟΓΟΣ ΕΠΣΚ ΥΠΟΤΡΟΦΕΣ

C Φοιτητής (· Απόφοιτος

ι |-ΙΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Οιτομ« ^ΙΑΡΙΑ

Κωδικός p4 anal form | ΔΕΥΘΥΝΣΗ | Εκτύπωση Βιογραμιχού |

ΌνομοΠατρός I Όνομα F
f Μίτρός h

+iha C Ανδρος Tuvoka Ημ Γέννησης h ^MAR-1974 ♦ I Δίπλωμα ,- Κάτοχος Εκπλ.Στρ. Γ
1 ----- 1 Οδήγησης ' Αυτοκίνητου 1 Υποχρέωσης 1

- Οκσγίναακή Κατάσταση -
Γ Παντρεμένος f· Ανύπαντρος. Γ Χωρκτμένος*| [

- Τρόπα Επκανωνί«ς -------------------- ----------------  --------------
Τ ηΛίφτβνο 1 ^88888888888 Τηλέφωνο 2 ^8888888888888 E-MaU |

Fax piiiewei Κινητό τηλ. |3βθθθθ3368θθϋ Uri ["

Σχόλια [~θέση (ΓΒ*<ΟΣ ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.ΦΜ. |Β5Θ57Β

Τμήμα (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ J. ΔΠΚΗΣΗΣ Εξάμηνο^ 3 γ"οαββότη»« |ΠΟΛ]ΤΚΑ ΓΥΓΤ Εύραιη Υττοοδ |

Εαιβαμιί Πληροφόρηση7 ΡΕ·*τμτί Στο Εξωτερικό Ρ

Στην EWd6a Ρ

LJ _Η

Record: V?

Start I f7_TDeve>opei/2CICIOForm . J ^ Otacte SQL'Ptus [[^Iroateto Αιαούν.. ij^My Computer ' *y Microsoft Word - ΠΕΡΙ | a2tw

Σε αυτό το tab υπάρχουν τα βασικά στοιχεία του Φοιτητή/ Απόφοιτου. Αρχικά γίνεται επιλογή 

Φοιτητή ή Αποφοίτου. Στη συνέχεια γίνεται κσταχώρηση ονοματεπώνυμου, ονόματος πστρός 

και μητρός. Επιλογή Φύλου. Κσταχώρηση Ημερομηνίας Γέννησης. Τσεκάρισμα στην 

περίπτωση που υπάρχει δίπλωμα οδήγησης, αυτοκίνητο και εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Στοιχεία για την επικοινωνία με τον Φοιτητή ή τον Απόφοιτο. Η Θέση του, ο 

αριθμός Φοιτητικού μητρώου, τμήμα, εξάμηνο, υποειδικότητα κλπ.

Πατώντας το πλήκτρο Διεύθυνση ανοίγει μία φόρμα για την κσταχώρηση διευθύνσεων.

32
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πατώντας το πλήκτρο Εύρεση Υποειδικότητας ανοίγει μία φόρμα με ειδικότητες και

υποειδικότητες σε δενδροειδή μορφή.

!*! Γpniprin ΛιπσΰνδΓ.πης

Δράσεις Επεξεργασία Αναζήτηση ΜπΛοκ Εγγραφή Πεδίο βοήθεια Παράθυρο

U El W ΓΓΠΓΠΙ^Ι&ΓΊ WW ΙΤΓΠ ΓτΓ^ΤΑΙΒ

C Φοιτητής 

Επώνυμο ^ΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΦόΛο C Ανδρος (· Γuvaka J

~£>_
Οικογενειακή Καπί στάση —

Γ Παντρεμένος Α'

ATOM. ΣΤΟΜΙΑ ΦΟΓΓ ΕΠΑΓΓ. ΕΜΠΕΡΙΑ ΑΠΉΣΗ ΕΡΓ.-ΠΡΑΚ

r-JSLJ 
~I J

Τρσττοι ΕτηκοινωνκΓ;
Τηλίφννοί 1 It

Fax (Β88888888 ^

θέση ^ΕΝ»<ΟΣ ΔΕΥΘΥηΓ

Τρήμα (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΟΙ

ΕττιΟυμά £τ
Μεταπτυχιακές 
Σποοβ/ς: 1

= ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
-ΛΟΓΙΣΤΚΗ
- ΜΑΡΚΕ ΤΙΓΚ
- ΠΩΛΗΣΗΣ

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
= HARDWARE 
= ΔΙΚΤΥΑ
- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ξΗ

35Qj Εκτύπωση Βιογραιρκού I

Enter value foi: ENAME 
Record 1/13

J|Slart| Devetopei/3fjfl0Fofm | (iO.ade SQL-Plus ||£JΓραφβίο Διασύν... ^MyCompiXei 1 Ή Microsoft Word- ΠΕΡΙ.. | ■ φφφ Θ27μμ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

Εδώ καταχωρούνται:

♦ ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Αρχικά γίνεται επιλογή Ξένης Γλώσσας και Πτυχίου και στη 

συνέχεια ημερομηνία απόκτησης πτυχίου, επίπεδο γνώσης, Βαθμός Πτυχίου

♦ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Επιλογή Τομέα, π.χ. Βάσεις Δεδομένων. Στη συνέχεια επιλογή 

αντικειμένου, π.χ. ACCESS. Καταχώρηση επιπέδου γνώσης, Σχόλιο.

♦ ΠΤΥΧΙΑ. Τα Πτυχία που έχει στην κατοχή του ο φοιτητής ή ο απόφοιτος. Ημ/νία έναρξης 

σπουδών, Ημ/νία λήξης Σπουδών, Βαθμός πτυχίου, τίτλος πτυχίου, Επίπεδο (π.χ. πρώτο 

πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό), Πανεπιστήμιο, τμήμα

♦ ΕΡΓΑΣΙΕΣ τίτλος εργασίας, Ημ/νία, μέσο στο οποίο έγινε η δημοσίευση, τύπος εργασίας 

(Δημοσίευση, Διπλωματική Εργασία, Πτυχιακή Εργασία), υποειδικότητα

♦ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ γίνεται επιλογή του σεμιναρίου και αυτόματα γεμίζουν τα 

πεδία Ημ/νίς και Φορέας τύπος (σεμινάριο, ημερίδα...)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΑΓΓ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο επάνω μέρος της φόρμας αυτής γίνεται καταχώρηση της επαγγελματικής εμπειρίας. Η 

ημ/νία έναρξης η ημ/νία λήξης η εργασιακή σχέση, ο λόγος διακοπής ο φορέας στον οποίο 

εργάστηκε ο Φοιτητής ή ο Απόφοιτος το τμήμα στο οποίο εργάστηκε, κάποιο σχόλιο, η χώρα 

στην οποία εργάστηκε, η περιοχή, και σε περίπτωση που η συγκεκριμένη θέση βράθηκε μέσω 

του Γραφείου Διασύνδεσης η αγγελία από την οποία τη βρήκε.

Στο κάτω μέρος γίνεται καταχώρηση των Πρακπκών Ασκήσεων που έχει κάνει ο Φοιτητής ή ο 

Απόφοιτος. Κσταχωρείται το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή, του υπεύθυνου της 

επιχείρησης η ημ/νία έναρξης της πρακτικής άσκησης και η ημ/νία λήξης της πρακτικής 

άσκησης. Τέλος κσταχωρείται ο φορέας και το τμήμα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓ.-ΠΡΑΚ.

Record 1Π

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σε αυτό το tab γίνεται επεξεργασία της αίτησης του Φοιτητή 

ή του Απόφοιτου για Εργασία ή Πρακτική Άσκηση. Γίνεται επιλογή για το αν πρόκειται για 

Πρακτική Άσκηση ή Εργασία, Δηλώνεται η επιθυμητή αμοιβή, η περιοχή στην οποία θέλει 

να εργαστεί ο φοιτητής, η χώρα, και συμπληρώνεται η ημερομηνία αίτησης η οποία 

παίρνει default τιμή την τρέχουσα ημερομηνία.

♦ ΕΠΙΘΥΜΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όταν ένας Φοιτητής ή Απόφοιτος κάνει αίτηση για 

Εργασία ή Πρακτική Άσκηση έχει το δικαίωμα να δηλώσει 5 θέσεις στις οποίες θέλει να 

εργαστεί και 5 θέσεις στις οποίες δεν θέλει να εργαστεί, με σειρά προτίμησης. Στις 

Επιθυμητές θέσεις εργασίας δηλώνει χρονικό διάστημα που θέλει να εργαστεί, Τμήμα, 

Αντικείμενο Δραστηριότητας και κλάδο. Υπάρχει επίσης ένα κρυφό πεδίο, που παίρνει 

τιμή ανάλογα με τη σειρά προτίμησης. Το πρώτο πεδίο που κσταχωρείται παίρνει τιμή 0 

και είναι η πρώτη σε σειρά προτίμησης θέση. Το δεύτερο παίρνει τιμή 1 κ.ο.κ. , μέχρι το 

νούμερο 4.

♦ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνει και τις μη επιθυμητές 

θέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το κρυφό αυτό πεδίο παίρνει τιμές από 5 μέχρι 9.

♦ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Όταν η αίτηση, ικανοποιεί κάποια αγγελία, γίνεται αποστολή 

του Βιογραφικού στον αντίστοιχο Φορέα. Για κάθε αποστολή γίνεται και μία εγγραφή. 

Συμπληρώνεται ο Φορέας η ημερομηνία αποστολής αν το Βιογραφικό έγινε δεκτό,
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τσεκάρουμε το πεδίο Δεκτός, ενώ αν ο Φοιτητής/ Απόφοιτος, (πιθανώς μετά από 

συνέντευξη) δέχθηκε τη θέση, τσεκάρουμε το πεδίο Αποδοχή.

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ [ ΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για κάθε επαφή που κάνει ο Φοιτητής/ Απόφοιτος με το Γραφείο Διασύνδεσης, γίνεται και μία 

εγγραφή στο συγκεκριμένο tab. Επιλέγουμε (από λίστα) το λόγο για τον οποίο έγινε η επαφή, 

την ημερομηνία, η οποίο παίρνει default τιμή την τρέχουσα ημερομηνία, και υπάρχει 

δυνατότητα για κάποιο σχόλιο.

38



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Recofd 1Π

Τέλος καταχωροϋνται οι Υποτροφίες που έχει πάρει ένας Φοιτητής ή Απόφοιτος. Επιλέγεται ο 

Φορέας που έδωσε την Υποτροφία, το Ανπκείμενο της Υποτροφίας κάποιο σχόλιο και η 

διάρκεια.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Φόρμα των Επιχειρήσεων υπάρχουν τα παρακάτω tabs:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

♦ ΠΡΟΦΙΛ

♦ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΈΣ

♦ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

♦ ΧΟΡΗΠΕΣ

♦ ΣΤΕΛΕΧΗ

♦ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Record 1/1

Στο πρώτο tab κσταχωρούνται τα βασικά στοιχεία της Επιχείρησης. Αυτά είναι η Επωνυμία, η 

Νομική μορφή (π.χ. Α.Ε. Ο.Ε.), ο Τομέας για παράδειγμα Εμπόριο, Βιομηχανία, το έτος 

ίδρυσης το Αντικείμενο, ο κλάδος ο κωδικός NACE, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η 

Δραστηριότητα, τηλέφωνα επικοινωνίας e-mail, Web Page. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση 

προσφέρει υποτροφίες μαρκάρουμε το αντίστοιχο τετράγωνο.

Για την καταχώρηση διευθύνσεων της Επιχείρησης πστάμε το αντίστοιχο button.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

flecotd 1Λ

Για την καταχώρηση Στατιστικών Στοιχείων της Επιχείρησης.

41



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Για την κσταχώρηση Οικονομικών στοιχείων της Επιχείρησης σε ετήσια βάση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΙΑΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γίνεται διαχείριση των τμημάτων της Επιχείρησης. Ο χρήστης για την Εισαγωγή και 

μεταβολή, επιλέγει από λίστα.

Γίνεται επίσης διαχείριση των Ειδικοτήτων και Υποειδικοτήτων της Επιχείρησης. Υπάρχουν 

λίστες για επιλογή ειδικοτήτων και Υποειδικοτήτων.

Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται διαχείριση των τμημάτων και των ειδικστήτων-υποειδικοτήτων 

που η Επιχείρηση προτίθεται να αποκτήσει στο μέλλον.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Για την παρακολούθηση των Πρακτικών Ασκήσεων που γίνονται σε μία Επιχείρηση. Γίνεται 

καταχώρηση της Ημ/νίας Έναρξης, Ημ/νίας Λήξης, όνομα του Υπεύθυνου καθηγητή, το όνομα 

του υπεύθυνου από την πλευρά της Επιχείρησης, το όνομα του Φοπητή και το τμήμα στο 

οποίο κάνει πρακτική.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΠΕΣ

Record 1/1

Για την παρακολούθηση των συμμετοχών και των χορηγιών σε Εκδηλώσεις υπάρχουν:

♦ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Επιλέγεται η εκδήλωση και στη συνέχεια επιλέγεται το στέλεχος που 

συμμετείχε στην εκδήλωση.

♦ ΧΟΡΗΠΕΣ Αρχικά επιλέγεται η εκδήλωση, στη συνέχεια συμπληρώνεται η ημερομηνία και 

το ποσό που δόθηκε και τέλος μια μικρή περιγραφή- σχόλιο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΞΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ

Για τα στελέχη της Επιχείρησης συμπληρώνονται τα ακόλουθα: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 

φύλο, το τμήμα στο οποίο απασχολείται, τη θέση του, ειδικότητα, υποειδικότητα, τηλέφωνα 

επικοινωνία, fax, e-mail.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρόκειται για τις αγγελίες της Επιχείρησης για Θέσεις Εργασίας ή Πρακτικής Ασκησης. Δίνεται 

ο τίτλος της θέσης, μία περιγραφή, η ειδικότητα και υποειδικότητα, το τμήμα στο οποίο 

πρόκειται να απασχοληθεί ο Φοιτητής ή Απόφοιτος, η πόλη-περιοχή και η χώρα, , το αν 

πρόκειται για Πρακτική Άσκηση ή Θέση Εργασίας Αν θα είναι θερινή ή επιδοτούμενη, το φύλο 

που ζητείται για τη θέση. Η αμοιβή που θα δίνεται ( με όρια, π.χ. 200.000 έως 250.000) το 

άνω και κάτω όριο ηλικίας αν ενδιαφέρει η κατοχή διπλώματος οδήγησης και η κατοχή 

αυτοκινήτου, η ημερομηνία της αγγελίας η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής 

αιτήσεων. Τέλος μπορεί να δοθεί κάποια διεύθυνση στο Internet όπου υπάρχουν 

περισσότερες πληροφορίες.

47



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η φόρμα των Πανεπιστημίων έχει τα ακόλουθα tabs:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΈΣ

♦ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

♦ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

♦ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

♦ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Record 1/1

Παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την Επιχείρηση. Στο πρώτο tab κσταχωρούνται τα βασικά 

στοιχεία του Πανεπιστήμιου. Αυτά είναι η Επωνυμία, η Νομική μορφή, ο Τομέας το έτος 

ίδρυσης ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η Δραστηριότητα, τηλέφωνα επικοινωνίας e- 

mail, Web Page. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες μαρκάρουμε το 

αντίστοιχο τετράγωνο. Συμπληρώνεται επίσης και ο Βαθμός Αξιολόγησης του.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για την κσταχώρηση διευθύνσεων του Πανεπιστημίου πατάμε το αντίστοιχο button.

ΤΜΗΜΑΤΑ-Ε1ΑΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γίνεται διαχείριση των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ο χρήστης για την Εισαγωγή και 

μεταβολή, επιλέγει από λίστα.

Γίνεται επίσης διαχείριση των Ειδικοτήτων και Υποειδικοτήτων του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν 

λίστες για επιλογή ειδικοτήτων και Υποειδικοτήτων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εδώ φαίνονται οι Πρακτικές Ασκήσεις του Πανεπιστημίου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Εισάγεται ο τίτλος του Μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου, μία περιγραφή, η Ειδικότητα και 

εξειδίκευση, μια Web σελίδα, η χώρα, ο νομός και η πόλη ή περιοχή στην οποία γίνεται το 

Μεταπτυχιακό, η ημερομηνία έναρξης του μεταπτυχιακού, η διάρκεια (σε εξάμηνα), η ημ/νία 

ανακοίνωσης, και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων.
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ΜΕΛΗ ΑΕΠ

ΚαταχωρεπΌΐ το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο του μέλους ΔΕΠ. Επίσης τα φύλο, η θέση του, 

κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας η ειδικότητα του και το τμήμα στο οποίο ανήκει.

52



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρόκειται για τις αγγελίες του Πανεπιστημίου για Θέσεις Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης. 

Δίνεται ο τίτλος της θέσης, μία περιγραφή, η ειδικότητα και υποειδικότητα, το τμήμα στο 

οποίο πρόκειται να απασχοληθεί ο Φοιτητής ή Απόφοιτος η πόλη-περιοχή και η χώρα, το αν 

πρόκειται για Πρακτική Άσκηση ή Θέση Εργασίας Αν θα είναι θερινή ή επιδοτούμενη, το φύλο 

που ζητείται για τη θέση. Η αμοιβή που θα δίνεται ( με όρια, π.χ. 200.000 έως 250.000) το 

άνω και κάτω όριο ηλικίας αν ενδιαφέρει η κατοχή διπλώματος οδήγησης και η κατοχή 

αυτοκινήτου, η ημερομηνία της αγγελίας η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής 

αιτήσεων. Τέλος μπορεί να δοθεί κάποια διεύθυνση στο Internet όπου υπάρχουν 

περισσότερες πληροφορίες.
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ΣΤΕΛΕΧΗ - ΜΕΛΗ ΑΕΠ

Για την καταχώρηση στελεχών και μελών ΔΕΠ υπάρχει και ανεξάρτητη φόρμα. Υπάρχουν τα 

tabs:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπληρώνονται Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, αν είναι Στέλεχος ή Μέλος ΔΕΠ. Επίσης 

ο Φορέας στον οποίο ανήκει, η θέση του το τμήμα, ειδικότητα, εξειδίκευση, κάποιες 

παρατηρήσεις τηλέφωνα επικοινωνία. Για την διεύθυνση, πατάμε το πλήκτρο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και 

ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Συμπληρώνεται η εκδήλωση στην οποία συμμετείχε το στέλεχος ή το μέλος ΔΕΠ.
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

SS ΓΚινκικυ ιήμιυ MuctGuviu·; Γμιιψιίυ ΛιιιυΓινδιιιηι ΗΠΒΙ

βράσεις Επεξεργασία Αναζήτηση Εγγραφή Πεδίο βοήθεια

wra rrm iwt?ih
—

Record 1/?

Σε αυτή τη φόρμα συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία των Μεταπτυχιακών. Ο τίτλος, μία 

περιγραφή, ο Φορέας Ειδικότητα-Υποειδικότητα, η χώρα στην οποία γίνονται, ο νομός η 

πόλη, το αν απαιτούνται εξετάσεις τα δίδακτρα, η ημερομηνία έναρξης η διάρκεια σε 

εξάμηνα, η ημερομηνία ανακοίνωσης οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής 

δικαιολογητικών.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

RKad \Λ

Για την παρακολούθηση των υποτροφιών συμπληρώνεται η παρακάτω Φόρμα. Σε αυτή τη 

φόρμα συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία των Υποτροφιών. Ο τίτλος, μία περιγραφή, ο 

Φορέας που παρέχει τη υποτροφία, Ειδικότητα-Υποειδικότητα, η χώρα στην οποία δίνονται, ο 

νομός η πόλη, το αν απαιτούνται εξετάσεις το ποσό που δίνεται, η ημερομηνία έναρξης η 

διάρκεια σε εξάμηνα, η ημερομηνία ανακοίνωσης οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής 

δικαιολογητικών και η καταγωγή των υποψηφίων.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για την παρακολούθηση των Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων υπάρχει μία φόρμα με δυο tabs.

♦ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συμπληρώνονται ο τίτλος, η Υποειδικότητα της εκδήλωσης η ημερομηνία ανακοίνωσης η 

ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της προθεσμίας υποβολής απήσεων μία περιγραφή, τι αφορά, 

ο στόχος η ημερομηνία έναρξης και λήξης ο τύπος εκδήλωσης π.χ. σεμινάριο, ημερίδα κλπ. 

Επίσης αν έχει ερευνητικό χαρακτήρα, και το πιστοποιητικό που δίνεται. Τέλος το χρημσπκό
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ποσό συμμετοχής, η διάρκεια, ο αριθμός συμμετεχόντων, η Ξένη Γλώσσα που μπορεί να 

απαιτείται, και ο φορέας που το διοργανώνει.

Υπάρχουν 2 buttons, το ένα για την διεύθυνση διεξαγωγής και το άλλο για τη διεύθυνση 

υποβολής των αιτήσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συμπληρώνουμε την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης τον εισηγητή, και την αίθουσα 

της διάλεξης Γίνεται μία διακριτή καταχώρηση για κάθε διάλεξη.
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ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ ΕΠΑΦΩΝ

Εδώ γίνεται η διαχείριση του ημερολογίου επαφών του Γραφείου Διασύνδεσης με 

Επιχειρήσεις. Εισάγεται η ημερομηνία, από λίστα επιλέγουμε Επιχείρηση, Στέλεχος, και θέμα 

επαφής. Υπάρχει και ένα πεδίο για την εισαγωγή κάποιων παρατηρήσεων.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Εδώ έχουμε το ακόλουθο Υπομενού:

IfS Πανεπιστήμιο ΜακεΒονίας ΒΗΗΙ
Window

__________________________________________________________

Record 1/1

Από αυτό το Μενού ανοίγουν οι φόρμες για τους παραμετρικούς πίνακες:
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• ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

S Πανεΐκυ ιή|ΜΟ Μυ*ιδυνία·; - Ι μιίψιίυ Aunjuv&tun'. ΗΠ Ε
Action £dk Query glock fiecord Field Vjfnd** (Help

Γ-El^j ISU IfrTT^l [ξιΜΊ [<<Γ«ΤΠ>*1 Γ^Γ^ΤΤΙ |j)

Record U4

Για την εισαγωγή Θεμάτων Υποτροφιών.
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• ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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• ΘΕΣΗ
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• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

• Γμιιψιίυ htuouv6tor|r

&ctkm fdk flueiy Block fiecad field Window tietp

f-Bta in r»i.....π i-sisn ητττη rmr\ m

Δραστηριότητας ΚΜδοιfailtfAiima'
Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κωδ«6ς______________
Γ (BIQMHXANIA

rtpwyri

MTTFTO 
“fVlPEKH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

~ [ΤΡΑΠΕΖΑ
-ρ<ΡΕΜ*70ΠΣΤΩΤΚαΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΛΰ6

Κωδικός

Μ

Περιγραφή
h ^ΓΡΟΤΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

|2 |ΞΥΛΟΥ

|3 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

b (ΚΛΩΣΤΟΥ ΦΑΝΤΟ ΥΡΓΤΑ
Ρφαληες

I γ.........■...................... ~............ ......1 1
1 1

J
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• ΤΟΜΕΑΣ
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• ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

68



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

• ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Record 1/5
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• ΤΜΗΜΑΤΑ

Huvciwu ιήμιι· Muke6ov(u·; · Γμαψι.·ο Αιυυύν6ευη<

mms
ion £dk fluery Block Record Field ^ndow ydp

BLim^iwiw^i^HfTFgiTi m
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• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
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• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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• ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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• ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

|?8 fluvt'iHU ιημιυ MuntSoviu·; - Γμιιψιίο Λ«*ιυύν6*.υη<; ΗΠΟΓ

Acbcn Query Block {Record Field Wndow Hdp

□BI3®11» 1 d^1l«l« 1 ► Μr+M.| 0

Record 1/?
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για την εύρεση εργασίας ή πρακτικής Άσκησης χρησμοποιείται η παρακάτω φόρμα:

Με βάση τις υπάρχουσες αγγελίες, επιλέγουμε το τμήμα, την επιθυμητή αμοιβή, την πόλη και 

την χώρα στην οποία βρίσκεται η θέση, το αν πρόκειται για θέση εργασίας ή πρακτικής 
άσκησης φύλο, ηλικία, Γνώσεις και πατάμε το πλήκτρο Εύρεση.

Αυτόματα γίνεται αναζήτηση στη Βάση (στα Βιογραφικά και στις Αιτήσεις), των Φοιτητών ή 
Αποφοίτων για την εύρεση αυτών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγγελίες. Στη συνέχεια 

παράγεται μία λίστα με τα ονόματα των ατόμων που ικανοποιούν τις συνθήκες.

Η αναζήτησης γίνεται ως εξής:

Σε πρώτη φάση, πατώντας το πλήκτρο εύρεση δημιουργούνται κάποια strings τα οποία είναι 

ουσιαστικά concatenation των κριτηρίων που δόθηκαν. Ο PL/SQL κώδικας που υπάρχει πίσω 

από το button είναι ο ακόλουθος:
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declare
stu_param_list ParamList; 
my_where varchar2(2000); 
my_wherel varchar2(2000); 
my_where2 varchar2(2000); 
my_where_c varchar2(2000); 
my_where_cl varchar2(2000); 
my_where_c2 varchar2(2000); 
my_where_c3 varchar2(2000); 
my_where_c4 varchar2(2000);

Begin
stu_paramjist := Get_Parameter_List('stu_param); 
if NOT ID_Null(stu_param_list) Then 
Destroy_Parameter_List(stu_param_/ist); 

end if;

stu_param_iist :=Create_parameterJist('stu_param);
—Add_parameter(address_iist,'p_Fl',TEXT_PARAMETER, to_char(:parties.id)); 
-Add_parameter(address_iist, 'p_F2', TEXT_PARAMETER, 'party');

if :offer_Jobs.sex != 3 then
my_where := my_where // 'andstudents.sex='// :offer_Jobs.sex// ''; 

end if;

if:offer Jobs. dr_ license !- 2 then
my_where := my_where // 'andstudents.drJicence='// :offer_jobs.dr_iicense // ''; 

end if;

if :offerJobs.car !- 2 then
my_where := my_where // 'andstudents.car='// -.offerjobs.car// ''; 

end if;

if :offerJobs.age_ 1 is not null then
my_where := my_where // 'and (sysdate-students.birth_date)/365 >=' //

:offer_Jobs.age_l // ' '; 
end if;

if :offer_Jobs.age_2 is not null then
my_where := my_where // 'and (sysdate-students.birth_date)/365 <=' //

:offer_Jobs.age_2 // ' '■ 
end if;

if :offer_Jobs. amount is not null then
my_where := my_where // 'and NVL(job_apps.amoivi,' //:offerJobs.amount // ')=' // 

:offerJobs.amount // ''; 
end if;

if :offer_jobs.piace_desc is not null then
my_where := my_where // 'and NVL(job_apps.place_id, 'H:offerJobs.place_id 11 ')=' // 

:offer_Jobs.piace_id // ''; 
end if;

if :offer_Jobs.count_desc is not null then
my_where := my_where // 'and NVL(job_apps.countJd, 'H-.offerJobs.countJd // ')-' // 

:offerJobs.countJd I I ' ';
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end if;

if -.offerJobs. dept_ desc is not null then
my_where := my_where // 'andjob_preferences.dept_id = 'U-.offerJobs.deptJd 11 "// 
'and NVL(job_preferences.stu_id, students.id) = students.id' // ' and

job_preferences.status<5' // ''; 
end if;

my_where:-my_where // ‘andjob_apps.j_ap_type ='// -.offerJobs.pr// '';

my_ where_c:=my_ where; 
go_ block('langjobs'); 
first_record;
- I := 1; 

loop
my_wherel := my_where; 
my_where2 := my_where; 
if :iangJobs.i_name is not null then

my_where := my_where // 'and languages. i_name ='"// dang jobs.! name I I'" '; 
end if;
exit when -.systemdast_record = TRUE'; 
next_record;

if dang jobs.! name is not null then
my_wherel := my_wherel // 'andlanguages.i_name ='"// dang jobs.! name // ';

end if;
exit when :system./ast_record = TRUE'; 
next_ record;

if dang Jobs./_name is not null then
my_where2 := my_where2 // 'andianguages.i_name ='"// dang jobs.! name // ';

end if; 
exit;

end loop;

go_biock('compJobs’); 
first_record;
- I := 1; 

loop
my_where_cl := my_where_c; 
my_where_c2 := my_where_c; 
my_where_c3 := my_where_c; 
my_where_c4 := my_where_c; 
if :comp Jobs.computer is not null then

my_where_c := my_where_c // 'andcomp_skiiis.compJd ='// :compJobs.compJd// '
/,
/

e/sif :comp Jobs.comp_categ is not null then
my_where_c := my_where_c // 'and comp_ski//s.compJd = computers.id and 

computers.comp_cJd= '// :compJobs.comp_cJd// ' '; 
end if;
exit when :system.iast_record = TRUE'; 
next_ record;

if -.compJobs.computer is not null then
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my_where_cl := my_where_cl // 'and comp_skills.comp_id -'// '-compJobs.compJd
II";

e/sif:comp Jobs.comp_categ is not null then
my_where_cl my_where_cl // 'and comp_skills.compJd - computers.id and 

computers.comp_c_id= 'll :compJobs.comp_c_id// ''; 
end if;
exit when :system.iast_record = TRUE'; 
next_record;

if :compJobs.computer is not null then
my_where_c2 := my_where_c2 // 'and comp_ski//s.comp_id =' // :compJobs.compJd

II";
e/sif :compJobs.comp_categ is not null then

my_where_c2 := my_where_c2 // 'and comp_ski//s.compJd = computers.id and 
computers.comp_c_id= '// '-compJobs.comp_c_id// ''; 

end if;
exit when :system.last_record = TRUE'; 
next_record;

if :comp Jobs.computer is not null then
my_where_c3 := my_where_c31 I 'and comp_skills.compJd =' // xompJobs.compJd

II";
e/sif xomp Jobs.comp_categ is not null then

my_where_c3 := my_where_c3 // 'and comp_skills.compJd = computers.id and 
computers.comp_cJd= 'll xompJobs.comp_cJdH ''; 

end if;
exit when :system.iast_record = TRUE'; 
next_record;

if xomp Jobs.computer is not null then
my_where_c4 := my_where_c4 // 'and comp_skills.compJd ='// '-compJobs.compJd

II";
e/sif xomp Jobs.comp_categ is not null then

my_where_c4 my_where_c4 // 'and comp_skiiis.compJd = computers.id and 
computers.comp_cjd- 'll :compJobs.comp_cJd// ''; 

end if; 
exit;

end loop;

Add_parameter(stu_paramjist, 'where_dause', TEXT_PARAMETER, my_where); 
Add_parameter(stu_paramjist,'where_dausel',TEXT_PARAMETER, my_wherel); 
Add_parameter(stu_paramjist, 'where_dause2'r TEXT_PARAMETER,my_where2); 
Add_parameter(stu_paramjist,'where_dause3',TEXT_PARAMETER, my_where_c); 
Add_parameter(stu_paramjist,'where_dause4',TEXT_PARAMETER, my_where_cl); 
Add_parameter(stu_paramjist, ‘where_dause5'f TEXT_PARAMETER, my_where_c2); 
Add_parameter(stu_paramjist,'where_dause6',TEXT_PARAMETER, my_where_c3); 
Add_parameter(stu_paramjist,'where_dause7'f TEXT_PARAMETER, my_where_c4);

Run_Product(REPORTS, 'C:\DIAS\REPORTS\STUDENT99', SYNCHRONOUS, RUNHME, 
FILESYSTEM, stu_paramjist, NULL);

end;
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Στη συνέχεια, αφού δημιουργηθεί η Parameter list που περιέχει αυτά τα strings, περνάει σαν 

παράμετρος στο Report που καλείται με την εντολή Run_Product. Το κάθε where_clause 

αντιστοιχεί σε ένα where clause του query του Report. Στη συνέχεια όλα αυτά τα where 

clauses γίνονται intersect για να πάρουμε την τομή τους, δηλαδή τους φοιτητές ή απόφοιτους 

που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια. To Query του Report είναι το ακόλουθο:

select distinct(STUDENTS.ID), students. first_name, students.surname, 
decode(students.sex, 1, 'Άνδρος', 2, 'Γυναίκα') ,round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) 
age
from students, languages, lang_ski//s, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id = lang_ski//s.stu_id 

and languages, id=la ng_ skills. Ing_ id 
and students.id-job_apps.stu_id 

&where clause

INTERSECT

select distinct(STUDENTS.ID), students. first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, Άνδρας', 2, 'Γυναίκα') ,round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) age 
from students, languages, lang_ski//s, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id = lang_ski//s.stu_id 

and languages, id=lang_ skills. Ing_ id 
and students.id-job_apps.stu_id 

&where c/ausel

INTERSECT

select distinct(STUDENTS.ID), students. first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, Άνδρας', 2, 'Γυναίκα'),round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) age 
from students, languages, lang_ski//s, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id = lang_ski//s.stu_id 

and languages.id-lang_skills.lng_id 
and students.id=job_apps.stu_id 

Awhere c!ause2

INTERSECT

select distinct(STUDENTS.ID), students. first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, Άνδρας', 2, ’Γυναίκα),round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) age 
from students, comp_ski//s, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id = comp_skills.stu_id 

and students.id=job_apps.stu_id 
&where_c!ause3

INTERSECT

select distinct(STUDENTS.ID), students. first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, Άνδρας', 2, 'Γυναίκα'),round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) age
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from students, comp_skills, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id = comp_ski/ls.stu_id 

and students.id=job_apps.stu_id 
&where c!ause4

INTERSECT

select distinct(STUDENTS.ID), students. first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, 'Άνδρος', 2, ’Γυναίκα),round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) age 
from students, comp_ski//s, job_apps, job_preferences, computers 
where students.id - comp_ski//s.stu_id 

and students.id=job_apps.stu_id 
&where c/ause5

INTERSECT

select distinct(STUDENTS.ID), students.first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, 'Άνδρος', 2, 'Γυναίκα') ,round((sysdate-students.birth_date)/365, 0)age 
from students, comp_ski//s, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id = comp_ski//s.stuJd 

and students.id=job_apps.stu_id 
&where_c!ause6

INTERSECT

se/ed distind(STUDENT5.ID), students. first_name, students.surname, decode(students.sex, 
1, 'Άνδρος', 2, 'Γυναίκα'),round((sysdate-students.birth_date)/365, 0) age 
from students, comp_ski//s, job_apps, job_preferences,computers 
where students.id - comp_ski//s.stu_id 

and students.id-job_apps.stu_id 
&where_c!ause7
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Γενικά, στη συγκεκριμένη εφαρμογή υπάρχουν κάποια βοηθήματα προς τον χρήστη. Τα πεδία 

με γκρι χρώμα παίρνουν τιμή από λίστα. Για να ανοίξει η λίστα πατάμε το πλήκτρο F9. Όταν 

θέλουμε κάποια τιμή η οποία δεν υπάρχει στη λίστα κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο πεδίο 

ανοίγει η φόρμας εισαγωγής νέων τιμών. Η ενεργή εγγραφή έχει χρώμα γαλάζιο.

Για την εισαγωγή της ημερομηνίας όπου είναι γκρι το αντίστοιχο πεδίο, πατώντας το πλήκτρο 

που είναι δίπλα του, ανοίγει ένα ημερολόγιο από το οποίο γίνεται πιο εύκολη η επιλογή της 

ημερομηνίας.
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Για την εύρεση Υποειδικστητας, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο ανοίγει το εξής δένδρο:
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ORACLE DESIGNER 2.1
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Για τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων για το Γραφείο Διασύνδεσης χρησιμοποιήθηκε ο 

Oracle Designer 2.1. Πρόκειται για μία συλλογή εργαλείων που καλύπτουν ένα μεγάλο 

φάσμα από τις φάσεις ανάπτυξης μίας εφαρμογής. Τα Εργαλεία αυτά είναι:

* Process modeler. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην καταγραφή των 

processes μιας Επιχείρησης με γραφικό τρόπο.

* Entity Relationship. Στη διάρκεια της ανάλυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

μοντελοποίηση Οντοτήτων, Σχέσεων, και Επιχειρησιακών κανόνων που σχετίζονται με 

Δεδομένα.

* Function hierarchy diagrammer. Για την αναπαράσταση των λειτουργικών 

απαιτήσεων

* Database design transformer. Ο ρόλος του είναι να μεταφράζει το λογικό μοντέλο 

(logical data model) σε ένα πλήρες σχήμα Βάσης Δεδομένων.

* Application design transformer. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή (generate) των 

αρχικών modules και components του συστήματος.
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APPLICATION SYSTEMS

Στον Designer η εργασία οργανώνεται σε application systems. Πρόκειται για ένα σύνολο 

από αντικείμενα, συσχετίσεις και διαγράμματα που αποθηκεύονται στο Designer 

Repository. To Repository μπορεί να περιέχει πολλαπλά Application Systems με 

διαφορετικούς ρόλους.

Για να ξεκινήσουμε την εργασία στον Designer κάνουμε τα ακόλουθα:

Επιλέγουμε από το Start Menu το Designer 2000 R2.1> Designer 2000.

Στη συνέχεια κάνουμε Connect με κάποιο όνομα χρήστη, ο οποίος είναι χρήστης του 

Designer. Ο 'Administrator7 του Designer είναι ο Repository Owner. Πρόκειται για έναν χρήστη 

στον οποίο ανήκουν τα βασικά Objects του Designer και έχει τη δυνατότητα να δίνει 

δικαιώματα πρόσβασης σε νέους χρήστες. Αυτή είναι μία διαδικασία που θα την δούμε 

παρακάτω.

Για να κάνουμε Connect εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

• Username είναι το όνομα του χρήστη

• Password είναι ο κωδικός πρόσβασης

• Connect string είναι το alias που έχουμε για τη σύνδεση με τη βάση και το οποίο 

δημιουργήθηκε κατά το configuration του SQL*Net. To alias αυτό είναι δηλωμένο στο 

αρχείο tnsnames.ora

Αφού συνδεθούμε στο Repository, εμφανίζεται η οθόνη:
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Από εδώ επιλέγουμε το Application System το οποίο θέλουμε. Μπορούμε επίσης να 

δημιουργήσουμε και ένα νέο δίνοντας ένα όνομα και πατώντας το πλήκτρο Create το οποίο 

θα έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα. Owner ενός Application System είναι ο χρήστης ο οποίος το 

δημιουργεί. Σε ένα Application System μπορούν να έχουν πρόσβαση, περισσότεροι από έναν 

χρήστες και ένας χρήστης να έχει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα Application Systems.

Μετά από την επιλογή Application System, έχουμε την αρχική οθόνη του Designer:

Εδώ έχουμε κάποιες ομάδες εργαλείων. Στην πρώτη ομάδα έχουμε τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και απαιτήσεων 

πληροφοριακών συστημάτων. Αυτά τα εργαλεία είναι:
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* Process Modeller

* Entity Relationship Diagrammer

* Function Hierarchy Diagrammer 

■ Data Flow Diagrammer

Η δεύτερη ομάδα έχει δύο εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην προκαταρκτική δημιουργία 

βάσεων δεδομένων και συστημάτων με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής που έχουν 

οριστεί. Τα εργαλεία αυτά είναι:

* Database Transformer

* Application Transformer

To αρχικό σχέδιο που δημιουργήθηκε από αυτά τα εργαλεία μπορεί να βελτιωθεί από τον 

Design Editor. Πρόκειται για ένα εργαλείο στο οποίο μπορεί να γίνει και σχεδιασμός και 

παραγωγή της αντικειμένων της Βάσης και αντικειμένων διαχείρισης της βάσης και software 

modules.

Πέρα από αυτά τα εργαλεία υπάρχουν και κάποια utilities που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην διάρκεια της δημιουργίας μίας Βάσης Δεδομένων.

Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο Repository Object Navigator από τον οποίο μπορούμε 

να έχουμε πρόσβαση οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ή utility του Designer/2000
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REPOSITORY OBJECT NAVIGATOR

Με το repository object navigator μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε όλα τα 

αντικείμενα που μπορούν να αποθηκευθούν στο Designer/2000 Repository. Μπορούμε επίσης 

να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε Application Systems. Πατώντας το πλήκτρο του 

Repository Object Navigator έχουμε την παρακάτω οθόνη:
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Στο αριστερό τρήμα έχουμε ένα δένδρο του οποίου η ρίζα είναι το Application System. Από 

εδώ μπορούμε να δούμε όλα τα αντικείμενα του Application System. Στο δεξί παράθυρο 

βλέπουμε τις ιδιότητες του αντικειμένου που επιλέγουμε κάθε φορά. Αυτό το παράθυρο 

ονομάζεται Property Palette. Στις ιδιότητες με κόκκινο πρέπει οπωσδήποτε να καθορίσουμε 

τιμή. Αυτές με πράσινο είναι read-only. Παίρνουν τιμή όταν δημιουργείται το αντικείμενο. Σε 

αυτές με μαύρο είναι προαιρετικό να καθορίσουμε τιμή.
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DATA MODELING

Υπάρχουν δύο επίπεδα μοντελοποίησης. Στο πρώτο καθορίζονται οι οντότητες τα attributes 

και οι σχέσεις μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα αυτού του επιπέδου μοντελοποίησης είναι το 

λογικό μοντέλο του συστήματος.

Το δεύτερο επίπεδο μοντελοποίησης αντιστοιχεί το λογικό μοντέλο δεδομένων σε ένα 

συγκεκριμένο σχήμα Βάσης Δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι το φυσικό μοντέλο δεδομένων 

του συστήματος.

Στον Designer/2000 ο Entity Relationship Diagrammer χρησιμοποιείται στη δημιουργία 

του λογικού μοντέλου δεδομένων του συστήματος. Ο Database Transformer δημιουργεί 

ένα αρχικό φυσικό μοντέλο με βάση το λογικό. Ο Design Editor χρησιμοποιείται για να 

βελτιώσει το φυσικό μοντέλο και για την παραγωγή των SQL scripts που θα υλοποιήσουν το 

μοντέλο δεδομένων σε φυσικό σχήμα βάσης.

Entity Relationship Diagrammer

Ο Entity Relationship Diagrammer είναι ένα εργαλείο με το οποίο ορίζουμε οντότητες

attributes και σχέσεις μεταξύ τους. Πατώντας το πλήκτρο του έχουμε την ακόλουθη οθόνη: 

Κάνουμε open και έχουμε:
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Από εδώ επιλέγουμε ένα διάγραμμα και το ανοίγουμε.

Σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο διάγραμμα κάνουμε new.
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Δηυιουονία νέου μοντέλου

Γιο να gnuioupvnoouiiE uia οντότητα πατάυε το πλήκτρο

II
από την εργαλειοθήκη. Ποτάυε οπουδήποτε στο διόνοαυιια. ΕυακινίΖεται το 

παοοκάτω πλαίσιο διαλόγου:

Στο Name συμπληρώνουμε το όνομα της οντότητας, στο Short Name τη συντομογραφία 

και στο Plural τον πληθυντικό αριθμό. Το όνομα είναι αυτό που θα παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα οντοτήτων. Η συντομογραφία θα εμφανίζεται σαν prefix στα ξένα κλειδιά των 

πινάκων και ο πληθυντικός θα είναι το όνομα του πίνακα στη βάση.

Αφού πατήσουμε ΟΚ το διάγραμμα έχει ως εξής:
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Υπάρχει πλέον η νέα οντότητα που δημιουργήσαμε. Για να προσθέσουμε attributes, κάνουμε

double click και εμφανίζεται το:

Στο tab Definition βλέπουμε τα στοιχεία που δώσαμε κατά τη δημιουργία της οντότητας. Για 

να προσθέσουμε attributes πηγαίνουμε στο αντίστοιχο tab.
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Στη στήλη Name δίνουμε το όνομα του Attribute, στη Seq τη σειρά του στον πίνακα, στην 

Opt το αν είναι προαιρετικό ή mandatory στο Format τον τύπο. Εδώ στο ID που είναι 

primary key δώσαμε Number και μέγεθος 5 ψηφία. Στο Name που είναι το όνομα του 

TEACHER Varchar2 που είναι variable length string με μήκος 30. Στη στήλη Dec τα 

Decimal Digits και στη Primary τσεκάρουμε αν το attribute είναι και Primary Key.

Τώρα η οντότητα έχει τη μορφή:
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Έχει προστεθεί το Primary Key ID που έχει μπροστά του #, το attribute NAME που είναι 

υποχρεωτικό και έχει * και το attribute AGE που είναι προαιρετικό και έχει μπροστά 0.

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μία οντότητα ακόμη για να δούμε πως θα ορίσουμε μία 

σχέση ανάμεσα τους. Δημιουργούμε την οντότητα CLASS. Επειδή ένας καθηγητής διδάσκει 

σε πολλές τάξεις και σε μία τάξη μπορούν να διδάξρυν πολλοί καθηγητές, δημιουργούμε και 

μία οντότητα TEACH που παίζει το ρόλο της συνδετικής οντότητας ανάμεσα τους.

Στην οντότητα CLASS έχουμε σαν πεδία το κύριο κλειδί ID και το όνομα της τάξης 

C_NAME. Στην οντότητα TEACH έχουμε σαν πεδία το κύριο κλειδί ID και την ημερομηνία 

T_DTAE που διδάσκει ο καθηγητής και τις ώρες HOURS διδασκαλίας για την συγκεκριμένη 

ημερομηνία.

Τώρα το μοντέλο μας έχει την παρακάτω μορφή:
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Τώρα είναι ώρα να προσθέσουμε τις σχέσεις.

Όπως βλέπουμε, δίπλα στο πλήκτρο για τις οντότητες υπάρχουν 9 πλήκτρα. Τόσα είδη 

σχέσεων μπορούμε να ορίσουμε στο μοντέλο που δημιουργούμε με τον DESIGNER/2000. Ας 

τα δούμε με τη σειρά:

Η
Για σχέσεις ένα -προς-πολλά όπου ο πατέρας είναι mandatory και το παιδί optional

■
Για σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι optional και το παιδί optional

d
Για σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι optional και το παιδί mandatory

Για σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι mandatory και το παιδί mandatory

Για σχέσεις πολλά -προς-πολλά όπου η μία πλευρά είναι optional και η άλλη mandatory

d
Για σχέσεις πολλά -προς-πολλά όπου και οι δύο πλευρές είναι optional

β
Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου η πρώτη πλευρά είναι optional και η δεύτερη mandatory

98



ORACLE DESIGNER 2.1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - GENERATION ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Id
Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι optional

Id
Σχέσεις ένα -προς-ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι mandatory

Για να δημιουργήσουμε μία σχέση πατάμε στο πλήκτρο της και στη συνέχεια πρώτα στο παιδί

και μετά στον πατέρα. Δίνουμε κάποια ρήματα για τις σχέσεις.

99



ORACLE DESIGNER 2.1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - GENERATION ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Database Design Transformer

To επόμενο βήμα είναι να διαβάσουμε αυτό το λογικό μοντέλο το οποίο αποτελείται από 

entities, attributes και relationships και να το μετατρέψουμε σε ένα φυσικό data model. To 

εργαλείο που θα μας βοηθήσει λέγεται Database Design Transformer και μπορούμε να το 

ανοίξουμε πατώντας το εικονίδιο Database Design Transformer.

Ο Database Design Transformer μεταφράζει το λογικό data model σε ένα φυσικό data model 

διαβάζοντας τις ιδιότητες των objects στο repository και με βάση αυτές τις ιδιότητες 

δημιουργεί νέα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, ο Database Design Transformer κάνει τα ακόλουθα:

• Δημιουργεί πίνακες με βάση τις ιδιότητες των οντοτήτων

• Για κάθε πίνακα, δημιουργεί columns, με βάση τις ιδιότητες των attributes των 

αντίστοιχων οντοτήτων

• Υλοποιεί τις σχέσεις μεταξύ οντοτήτων σαν foreign key constraints που σχετίζονται με 

τους αντίστοιχους πίνακες.

Όταν ανοίγουμε για πρώτη φορά τον Database Design Transformer βλέπουμε την παρακάτω 

οθόνη:
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Σε περίπτωση που επιλέξουμε Customize the Database Design Transformer

ενεργοποιούνται και τα υπόλοιπα tabs:

101



ORACLE DESIGNER 2.1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - GENERATION ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

102



ORACLE DESIGNER 2.1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - GENERATION ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιλέγουμε το Default Mode και δίνουμε Run. Έτσι ξεκινά η διαδικασία που θα δημιουργήσει 

τους ορισμούς των πινάκων στο Repository. Αφού ολοκληρωθεί επιλέγουμε το Design

Editor από την αρχική οθόνη του DESIGNER/2000:
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THESIS|1] NUM

Από την οθόνη αυτή επιλέγουμε το Server Model. Πατώντας OK έχουμε:

Βλέπουμε στον Navigator σπ έχουν δημιουργηθεί οι ορισμοί των πινάκων. Αν ανοίξουμε τον 

κόμβο αυτό, μπορούμε να δούμε τους ορισμούς των πινάκων, των σχέσεων, των Primary & 

Foreign Keys, Indexes και από ποιά πεδία των πινάκων αποτελούνται:
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THESIS|1) NUM

To επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το Server Model, από το οποίο θα παραχθεί στη 

συνέχεια η βάση. Για να εμφανίσουμε το μοντέλο, επιλέγουμε τους πίνακες και τους σύρουμε 

στη δεξιά άδεια περιοχή:
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Στο Server Model μπορούμε να δούμε εκτός από τα πεδία των πινάκων που αντιστοιχούν στα 

attributes των entities (Entity Relationship Diagram), τα ξένα κλειδιά που υλοποιούν τις 

σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

Επάνω σε κάθε πίνακα υπάρχουν κάποια buttons. Αν πατήσουμε αυτό με το #, στο κάτω 

μέρος του πίνακα εμφανίζεται το πεδίο που είναι το κύριο κλειδί του πίνακα.

JTEACH

|£j |# J2F
* * ?β» ID

♦ Si T_DATE
* ?8? HOURS
* ^9 TCHJD
* CLJD

[^]TC_TCH_FK_ 
£2jTC CL FK 1 
* TC_PK 
»-TC TCH FK 
*- TC_CL_FK

Αν πατήσουμε το τελευταίο πλήκτρο εμφανίζονται τα ξένα κλειδιά και αν πατήσουμε το 

δεύτερο, έχουμε τα Indexes. Παρατηρούμε επίσης οτι στο Server Model, οι πίνακες
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εμφανίζονται με το όνομα που είχαμε ορίσει το πεδίο Plural, κατά την δημιουργία των 

οντοτήτων, ενώ τα κλειδιά έχουν σαν prefix το Short Name.

Για να δημιουργήσουμε τη βάση κάνουμε τα εξής:

Επιλέγουμε Generate | Generate Database from Server Model:

Generate SQL DDL for database objects NUM

Και έχουμε:
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Σε αυτό το σημείο μπορούμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τη Βάση στο Schema κάποιου 

άλλου χρήστη. Δίνουμε Username και Password του χρήστη. Επιλέγουμε τα αντικείμενα που 

θέλουμε να δημιουργηθούν και τα περνάμε στη δεξιά πλευρά:
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DDL Generation Complete

DDL generation is complete.
Do you want to view the generated DDL, view the reconcile report or execu 
the DDL?

View DDL View Report Execute DDL Dismiss

Στη συνέχεια πατάμε Start. 

Επιλέγουμε Execute DDL.
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Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε με τη βοήθεια του Designer/2000 να δημιουργήσουμε μία 

Βάση Δεδομένων.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ-APPLICATIONS ΑΠΟ REPOSITORY OWNER

Όταν δημιουργήσουμε για πρώτη φορά το REPOSITORY μόνο ένας χρήστης έχει πρόσβαση 

σε αυτό. Ο χρήστης αυτός είναι ο REPOSITORY OWNER. Σε περίπτωση που έχουμε έναν 

χρήστη Oracle και θέλουμε να το κάνουμε χρήστη του Designer/2000 ακολουθούμε την 

παρακάτω διαδικασία:

To utility του Designer-Repository Administration Utility που ονομάζεται Maintain 

Users μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Στο Repository Administration 

Utility έχει πρόσβαση ο Repository Owner. Αφού λοιπόν κάνουμε connect στον 

Designer/2000 σαν τον χρήστη που είναι Repository Owner κάνουμε κλικ στο πλήκτρο 

Admin Utility που βρίσκεται κάτω:

Έχουμε τότε την ακόλουθη οθόνη:
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Από εδώ γίνεται διαχείριση του Repository. Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο 

Maintain Users και έχουμε:
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’Οταν ένας χρήστης έχει τον ρόλο Manager μπορεί να δημιουργήσει Applications και να 

ελέγχει την πρόσβαση άλλων χρηστών στην Application. Ένας χρήστης με τον ρόλο User 

μπορεί απλά να σχεδιάσει εφαρμογές. Ανοϊγοντας τον κόμβο Managers κάνουμε κλικ στο 

πλήκτρο ADD και έχουμε:

Από τη λίστα Orade User Name επιλέγουμε τον χρήστη που θέλουμε, στην περίπτωση 

αυτή τον THESIS:
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Ο χρήστης αστός τώρα βρίσκεται στην κορυφή του δένδρου:

Πατάμε το πλήκτρο Reconcile και αρχίζει η διαδικασία δημιουργίας του χρήστη στο 

Designer:
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Όταν πατήσουμε το Reconcile εκτελείται μία σειρά από scripts που δίνουν δικαιώματα στον 

χρήστη. Αφού έχουμε δημιουργήσει τον χρήστη, κάνουμε connect σαν Repository Owner και 

δίνουμε ένα νέο όνομα Application. Σε αυτήν την περίπτωση, το THESIS και πατάμε create:

Δημιουργήθηκε ένα νέο Application και με ΟΚ συνδεόμαστε, ζεκινάμε το Repository Object 

Navigator και επιλέγουμε το Grant Access By Application:

115



ORACLE DESIGNER 2.1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - GENERATION ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Repository Object Navigator -THESIS(I): Navigator
Applicationfile Edit yiew Navigator Utilities

JU1 I
THESIS(I); Navigator

S _J Reference Data Definitit 
B Cj Enterprise Modeling 
it CJ Entity/Retationship Modi u 
r _j Dataflow Modetina 
It1 uJ Function Event Modelinr
♦ _J Type Modeling
E Q C++ Object Generation
♦ _J Server Model Definition
* _j File/ Record DefmKion
* _J Module Design
B CJ Database and Network I 
B U Sets

Lu

Iools Qptions 
Ereeze/Unfreeze...
Rename
Iransfer Ownership... 
Copy-
New Version...
Delete..

Grant Access by Appl
Grant Access by User...

Window Help

Archive- 
Export. . 
fiestore. 
Reset

Unload...

u

v

-Μ*

Parent ________________________ !■
Title

Authority
Owner REP

NO
Version

Version (1)
katest Version? Yes
-Version Date 25/08/1999

Documentation
Priorities
Constraints
Comment
© Summary
© Objectives
©Description
©Notes

Grants user access application systems by application UPDATE

I Application - Grant Access by Application

Application System Access Rights

For Application:

|THESIS(1) V]

Close

Help

User Granted Te
Rip

Salaet Insert Update Delete 
B P P P

Share 
~P

Ada In 
P

Και έχουμε:

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add User και έχουμε μία λίστα με τους χρήστες. Επιλέγουμε τον 

χρήστη THESIS και ΟΚ.
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Του δίνουμε τα δικαιώματα που θέλουμε και πατάμε Grant.
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DEVELOPER/2000 - ΦΟΡΜΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΩΝ ME TON DEVELOPER/2000

Για να δημιουργήσουμε φόρμες στον DEVELOPER/2000 ακολουθούμε την παρακάτω 

διαδικασία:

Ανοίγουμε τον Developer/2000 form Builder.

Επιλέγουμε το Use the Data Block Wizard. 0 Wizard θα μας βοηθήσει στη δημιουργία των 

φορμών.

Στη συνέχεια, από την οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε το Table or View. Αυτό σημαίνει οτι 

το block που θα δημιουργηθεί θα βασίζεται σε έναν πίνακα ή ένα view.

Πατάμε Next και εμφανίζεται η οθόνη:
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Όπου όταν δώσουμε Browse μας ζητά να συνδεθούμε στη βάση.

Δίνουμε τα στοιχεία του χρήστη στον οποίο ανήκει το schema, και connect.

Εδώ δηλώνουμε οτι θέλουμε να δούμε τους πίνακες του χρήστη και να επιλέξουμε:
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Θα κάνουμε λοιπόν μία φόρμα για τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

Επιλέγουμε όλα τα πεδία και πατάμε Next.

Στη συνέχεια ξεκινά ο layout Wizard που θα βοηθήσει στη δημιουργία του layout της φόρμας.
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0 canvas είναι το φόντο πάνω στο οποίο υπάρχουν όλα τα items της φόρμας. Δίνουμε Next.

Cancel Help Next

Επιλέγουμε να φαίνονται όλα τα items.

Επειδή τα items είναι πολλά, επιλέγουμε Form:
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Δίνουμε ένα όνομα στο πλαίσιο που περιβάλλει το block: 

Εμφανίζεται ο canvas:
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Αφού τον διαμορφώσουμε γίνεται ως εξής:
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Mod: SEMINAR File C:\dias\SEMINARImb

Αυτό που κάναμε ήταν να αλλάξουμε χρώμα στο background, και τη θέση στα items. 

Δημιουργήσαμε επίσης ένα list item. Για να το δημιουργήσουμε ακολουθήσαμε την 

διαδικασία:

Από τον object navigator,
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μέσω του οποίου έχουμε μέσω του οποίου έχουμε πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα που 

υπάρχουν σε μία φόρμα κάναμε κλικ επάνω στο Data Block SEMINARS. Στη συνέχεια 

επιλέξαμε το item και αφού το ανοίξαμε, κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο PARTY_ID, 

ανοίξαμε την παλέτα ιδιοτήτων του (Property Palette).

126



DEVELOPER/2000 - ΦΟΡΜΕΣ

Αλλάξαμε το Item Type, από Text Item σε List Item. Στη συνέχεια ανοίγουμε το Elements in

List και καθαρίζουμε τις εγγραφές που μπορεί να υπάρχουν.

Για να γεμίσουμε το List Item που φτιάξαμε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Record Group 

βασισμένο σε QUERY:
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To επόμενο βήμα είναι να γεμίσουμε το List Item με τις τιμές του Record Group. Αυτό θα γίνει 

κατά το άνοιγμα της φόρμας, με τη βοήθεια ενός WHEN_NEW_FORM_INSTANCE trigger

σε επίπεδο φόρμας.
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Λ Developer/2000 Form Builder for Windows 96NT - C:idias\SEMINAR.fmb
£ile

WHEN-NE

X

Iools Window Help
Ini ll

it PL/SQL Editor HUflLinLxJ

Compile | | New... | Delete | Close | B®ip J
Type: |Trigger » | Object: |(Form Level) "Hi
Name |WHEN-NFW-FORIi-INSTAIICE d
DECLARE 
I INTEGER;
BEGIN

3ET_WINDOW_PROPERTY(FORM3_MDI_WINDOW, WINDOW_SIZE, 475, 270); 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,TITLE,GET_WINDOW_PROPERTY(1WINDOWO T 
SET_WINDOW_PROPERTY(’WINDOWO T,TITLE,’Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’); 
SET_WINDOW_PROPERTY(’WINDOWO’,WINDOW_STATE,MAXIMIZE);
HEADER;

i:=populate_group(’parties_rec’);
populate_list(’seminars.party_id’,’parties_recT);

END;

d_ ___________________________________________ 1___________c
Not Modified Not Compiled

S CONTENT 
a SEM_TYPE 
Β CERTIFICATES 
BNO OF PARTIC

TT nr n
Έ

in A
-d

d^
Mod: SEMINAR File: C:\dies\SEMINAR.fmb

Αν τρέξουμε τη φόρμα θα έχουμε την παρακάτω οθόνη:
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Έστω τώρα οτι θέλουμε η Φόρμα του Σεμιναρίου να έχει tabs, όπου στο πρώτο tab θα 

έχουμε τα γενικά στοιχεία του Σεμιναρίου, και στα επόμενα στοιχεία όπως το Πρόγραμμα του 

Σεμιναρίου.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει ο canvas και από content να γίνει tab. Πρώτα 

κλείνουμε το Layout Editor, ώστε να μπορέσει να γίνει μία τέτοια αλλαγή. Στη συνέχεια, 

ανοίγουμε το Property Palette του Canvas και από content τον κάνουμε tab.
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Πηγαίνουμε στον Object Navigator και προσθέτουμε μία σελίδα στον canvas:
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Στη συνέχεια επιλέγουμε όλα τα items που ήταν επάνω στον canvas, και τα τοποθετούμε στη

|Λ Developer/2000 Form Builder for Windows 95/NT -C:\dias\SEMINAR.fmb H El 131
Eile Edit Eroperty Erogram Tools Window JHelp

Mod: SEMINAR File: CAdias\SEMINAR.fmb

νέα σελίδα του canvas που δημιουργήσαμε:

Αλλάζοντας και το Label της σελίδας αν τρέξουμε τη φόρμα έχουμε:
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Μ SEMINAR: New LOV

Data to be Displayed in this LOV:

L*J

Existing Record Group

r N^2-Style TABLE.COLUMN Values

<· New Record Group Based on the Query below 

Query Text:

select Iname, certificate, to_char(id) from languages -------------------------d

d

QK | Cancel | Help

Για την Ξένη Γλώσσα, πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε List Of Values (LOV).

Έτσι δημιουργεπΌΐ ένα Record Group από το οποίο θα παίρνει τιμές το LOV, και το ίδιο το 
LOV:
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Mod: SEMINAR File: C:\dias\SEMINAR.fmb

Κάνουμε rename LOV, και το Record Group και στη συνέχεια κάνουμε edit στο LOV:

Είχαμε δημιουργήσει από πριν ένα Block το οποίο δεν είναι database block, και σε αυτό 

προσθέσαμε δύο items, το language και το certificate, τα οποία θα πάρουν τιμές από το 

record group, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε από την LOV.
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Find |ΑΓΤ ΛΙΚΑΐΐ

Ι-ένη Γλώσσα Πτυγίο
ΛΓΓΛΙΚΛ PROFICIENCY L
ΑΓΓΛΙΚΑ LOWER

Δ_________ L ►

Find OK Cancel 1

Αφού κάνουμε την επιλογή μας, η φόρμα έχει ως εξής:

Θα δημιουργήσουμε στη συνέχεια ένα detail block. Ακολουθούμε τη ίδια διαδικασία, και 

επιλέγουμε τον πίνακα ADDRESSES για την καταχώρηση της διεύθυνσης που θα γίνει το 

Σεμινάριο:
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Και στη συνέχεια δημιουργούμε τη σχέση: 

Με τον πίνακα SEMINARS:
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Τοποθετούμε το νέο block στην επόμενη σελίδα του canvas:



DEVELOPER/2000 - ΦΟΡΜΕΣ

id DeYeloper/2000 Form Builder for Windows S5INT-C:\diasiSEMINAR.fmb
file Edit yiew Format Arrange Erogram Iools Window Help

jlL

PARFTW Find Γ

PM1 m Canvas: | CANVAS2A8

-ΙΠΙ I
' I I I

33*1
3

3ξ0
~3 Block: | SEMINARS

~3 I® 3 l«l / |!J I |j£>lQJ |5·|ί1·5|φ|Φΐιΐι| |* W

Οδός |STREET 
Αριθμός po 

TK [ΓΚ 
Τ.Θ. po

Πόλη/Χωρίο |p|_AC£JD 

Semld |SEMJD

ΠεΡ'ΟχΊ |PLACE ID_REGION 
X“P“ | COUNT JO

"3
~3

Ν°μβς |nomjd

"Ξ1
"3

3d
Mod. SEMINAR File: C:\diaa\SEMINAR fmb

0 canvas έχει τώρα τη μορφή:

Προσθέτουμε τον πίνακα ADDRESSES σαν διεύθυνση στην οποία υποβάλλονται τα 

δικαιολογητικά. Η σχέση τώρα είναι:
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Εμφανίζουμε στο tab του canvas μόνο τα πεδία του ADDRESSES που μας ενδιαφέρουν. Αυτά 

είναι τα:

ID, STREET, NO, ΤΚ, ΡΟ, PLACEJD, SEM_ID_SUBMISSION, PLACE_ID_REGION, COUNTJD, 

NOM_ID. Στη συνέχεια, και με τον τρόπο που περιγράφηκε, μετατρέπουμε τα PLACEJD, 

PLACEJD_REGION, COUNTJD και NOMJD σε λίστες. Έτσι θα μπορούμε να επιλέγουμε 

πόλη, περιοχή, χώρα και νομό. Αφού αλλάξουμε και τα Labels των items, η φόρμα έχει ως 

εξής:
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Αστό που μένει είναι να προσθέσουμε ένα detail block που θα αφορά στο Πρόγραμμα του 

Σεμιναρίου και θα βασίζεται στον πίνακα PROGRAMS.

Προσθέτουμε με τον ίδιο τρόπο και το block PROGRAMS και η φόρμα γίνεται:
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ORACLE ENTERPRISE DEVELOPER SUITE

Εγκατάσταση Oracle8 Enterprise Edition Version 8.0.4.0.0
for Windows NT

Αρχικά σταματάμε όλα τα services της Oracle (σε περίπτωση που υπάρχουν και είναι 

started). Όλα τα services της Oracle σταματούν από το Control Panel, εκτός από τα 

services του Web Application Server. Τα services του Web Application Server είναι τα 

ακόλουθα:

• OradeWRBPrimarySeivice

• OradeWWWListener30ADMIN

• OradeWWWListener30www

• Όλα τα services με prefix OraWeb

• Όλα τα services με prefix OraMediaNet

Για να κατέβουν τα παραπάνω services ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

Πρώτα κατεβάζουμε τον OradeWWWListener30ADMIN (admin) δίνοντας από Dos:

owsctl stop admin
Στη συνέχεια κατεβάζουμε τον OracleWWWListener30www δίνοντας:

owsctl Stop WWW

Τέλος κατεβάζουμε τον OracleWRBPrimaryService (WRB) δίνοντας:

owsctl stop wrb

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εκτός από τον wrb να κατέβουν και τα services με τα 

prefixes που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα services του Web Application Server πρέπει να κατέβουν μόνο με τον 

τρόπο που περιγράφηκε.

Τα υπόλοιπα services της Oracle κατεβαίνουν από το Control Panel.

Ξεκινούμε την εγκατάσταση. Δίνουμε όνομα εταιρείας (UOM).

Όταν έγινε η εγκατάσταση του server μέρους της Oracle, χρησιμοποιήθηκαν Multiple 

Oracle Homes. To rdbms (oracle 8) εγκαταστάθηκε στο folder Orant_8. Για να γίνει
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αυτό όμως πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια εγκατάσταση προϊόντος της Oracle στο 

default orade_home το οποίο είναι το orant. Έτσι έγινε πρώτα η εγκατάσταση του 

Web Application Server στο orant και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε η Oracle8 
Enterprise Edition στο orant_8 (σε αντίθετη περίπτωση χάνονται όλα τα services 

της oracle).

Σαν Oracle Home δόθηκε το orant_8 και Oracle home location το d:\orant_8.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το είδος εγκατάστασης που μας ενδιαφέρει, στον server

Orade8 Enterprise Edition και στον client Orade8 Client.

Στον server έγινε Typical Configuration, δεν έχουν εγκατασταθεί cartridges ή Legato 

Storage Manager.

Στον Client έγινε εγκατάσταση για Database Administrator.
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SOL* Net Configuration

To SQL*Net είναι το μέσο με το οποίο ο server μπορεί να δει έναν client. Πριν 

χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά σε έναν συγκεκριμένο client πρέπει να έχει εγκατασταθεί 

με τον Oracle Installer (από οποιοδήποτε CD) και να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Από το μενού Start» Programs» Oracle for windows NT» SQL Net Easy 

Configuration

Γίνεται εκκίνηση του Oracle Installer. Επιλέγουμε Add Database Alias. Στη 

συνέχεια δίνουμε ένα όνομα για Alias (είναι το όνομα που θα δίνουμε αργότερα για 

να μπούμε στη βάση), την IP του Host και το όνομα της βάσης.

Αν θέλουμε μπορούμε να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποιο Alias.

Οι πληροφορίες που δώσαμε πρέπει να βρίσκονται στο TNSnames.ora και του client 

και του server.

Συγκεκριμένα το Alias που δώσαμε, έστω χχχ εμφανίζεται στο αρχείο TNSnames.ora 

σαν xxx.world και από κάτω βρίσκονται οι υπόλοιπες πληροφορίες που δώσαμε.

Για το Configuration Net8 ακολουθώ παρόμοια διαδικασία.
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Κατά την εγκατάσταση του Designer/2000 επιλέχθηκε το Install of Designer 
(using default/existing options).

Κάνουμε εγκατάσταση του SQL*Net γιατί ακόμη και αν υπάρχει στο client μηχάνημα 

Net8 δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με την βάση γιατί ο designer είναι εργαλείο 

που χρησιμοποιεί SQL*Net και όχι Net8. Έτσι θα γίνει εγκατάσταση και configuration 

και των 2, χρησιμοποιώντας το ίδιο Alias.

Σαν SQL*Net Protocol Adapters χρησιμοποιούμε το TCP/IP.

Αφού γίνει η εγκατάσταση του Designer πρέπει να δημιουργηθεί το Designer/2000 

repository.

Εδώ ακολουθούμε τις οδηγίες με τίτλο Creating a Designer/2000 Repository Pre- 

Installation Steps που είναι στο παράρτημα.

• Tablespaces (ενέργειες στον client)

Για κάθε tablespace πρέπει να υπάρχει και ένα datafile μέσα στο οποίο θα 

αποθηκεύεται. Για να δημιουργήσουμε ένα tablespace δίνουμε την ακόλουθη εντολή. 

Η εντολή αυτή δίνεται από SQL Plus στο Client μηχάνημα στο οποίο έγινε η 

εγκατάσταση του Designer και ενώ έχουμε συνδεθεί σαν sys.

Create tablespace <tablespace_name> datafile <file>;

Για να δημιουργηθεί το tablespace temp με datafile t.ora 

Δίνουμε:

Create tablespace temp datafile 'd:\orant_8\database\t.ora';
Στη συνέχεια μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του tablespace σύμφωνα

με τις οδηγίες του παραρτήματος.

Εναλλακτικά για τη δημιουργία των tablespaces μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

Administrator Toolbar, όπου ανοίγουμε το Oracle Storage Manager σαν sys.

Εγκατάσταση Designer/2000 version 2.1 for Windows NT
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• Database User: Repository Owner (ενέργειες στον Client)

Αφού ολοκληρωθούν τα pre-installation steps, για να εγκαταστήσουμε το repository 

ξεκινούμε τον designer/2000 και επιλέγουμε το εικονίδιο Admin Utility. Στη 

συνέχεια κάνουμε την εγκατάσταση του repository.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση του repository γίνεται μία φορά. Για επόμενες 

εγκαταστάσεις Designer σε άλλους clients δεν χρειάζεται η παραπάνω διαδικασία 

παρά μόνο η εγκατάσταση του designer από το CD και η επιλογή application.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εγκατάσταση του Web Application Server έγινε πριν 

από την εγκατάσταση της Oracle8 στο folder orant το οποίο είναι το default Oracle 

Home.

Πρέπει να είναι κατεβασμένα όλα τα services της Oracle, όπως περιγράφηκε 

προηγουμένως.

Αφού έχουν κατέβει τα services μπορούμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εγκατάσταση του Web Application Server είχε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Εγκατάσταση Web Application Server

Language English

Company Name UOM

Oracle Home Directory D:\ORANT

Site Name Brl_uom

Host Name Proliant.brl.uom.gr

Remote List - (Δεν είναι multi-node installation)

UDP Service Port 2649

Shared Key - (Δεν είναι multi-node installation)

Administrator Listener Settings

Πληροφορίες για single node

Port Number 8888

User Name admin

User Password

Web Listener Settings

Πληροφορίες για single node
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Web Listener Name WWW

Port Number 80

Στη συνέχεια επιλέγουμε την εγκατάσταση SQL*Net συγκεκριμένα SQL*Net Client και 

SQL*Net Protocol Adapters (TCP/IP)

Μετά την επανεκκίνηση δίνω

Owsctl start wrb 

Owsctl start admin 
Owsctl start www

Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να γίνει configuration των listeners.

Από έναν browser δίνω 

httD://proliant.brl.uom.ar:8888 

Επιλέγω Web Application Server Manager 
Oracle Web Listener
Κάνω configuration και στους δύο Listeners, δίνοντας στο Address & Ports και των 

δύο μία επιπλέον γραμμή με μόνη διαφορά από την προηγούμενη το host name, το 

οποίο είναι το www.brl.ba.uom.gr και ακολουθώ τα links για να εγκαταστήσω τα 

DADs. Εκεί επειδή έχουμε multiple Oracle Homes έχουμε remote εγκατάσταση. 

Δίνουμε Alias για τον web application server (σ'αυτήν την εγκατάσταση δόθηκε 

brlwww) και σαν χρήστη system 

Στο αρχείο hosts προστέθηκε μία επιπλέον γραμμή:

193.92.83.35 www.brl.ba.uom.grwww.ba.uom.gr
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Η εγκατάσταση του Developer/2000 Server πρέπει να γίνει στο ίδιο μηχάνημα που 

είναι και ο Web Application Server.

Μετά την εγκατάσταση του Developer/2000 Server πρέπει να γίνει configuration 

για να μπορεί να συνεργαστεί με τον Web Application Server.

Βλέπε οδηγίες Developer/2000 Server Deploxing Applications on the Web

2.3.1.2->

(έγινε εγκατάσταση σαν service) 

orade_home: d:\orant 

<tnsname> : repserver.world

2.3.2.1 ->

cartridge name : r30ows

Object Path : %oracle_home%\bin\r30ows32.dll

Entry Point: r30ows_start

Virtual path : /r30ows

Physical path : %oracle_home%\bin\

Εγκατάσταση Developer/2000 Server for MS Windows NT
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες δημιουργίας repository για τον Designer/2000
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Creating a Designer/2000 Repository 
Pre-Installation steps

Tablespaces
Your database must have the following tablespaces;

Tablespace Name Minimum Frees pace 
(in inegabvtes)

Svstem 70 M (contiguous)
DES2 (Definition Tables) 35 M
DES2 I (Indexes) 30 M
TEMP (temporarv) 25 M

The default storage for the DES2 and DES2__1 tablespaces should be:

Storage Parameter Value

INITIAL 150K
NEXT 150K
PCTINCREASE 0
MAX EXTENTS 121

Perform the following while connected as SYS:
SQL- alter tablespace «tablespace__name» default storage
(initial 150K next 150K pctincrease 0 ntaxextents 121J.

Redo Loa Files
It is recommended th3t you have 4 redo log files These redo log files should be equally sized. We recommend that you 
size vour redo log files at 2 megabytes each. (Required to support Database Design Wizard)

Rollback Segments
For doing the installation, create one large rollback segment (initial 6M next 1M). This can be dropped or taken offline 
when the installation has been completed successfully. If you use this technique, all other rollback segments should be 
taken offline for the duration of the installation.

INIΊ.ORA Paramelers

Parameter Value

DB__BL.C )CK__BUFFERS l(XX)
DB__BLOCK__CHECKPOINT__BATCH 200
CHECKPOINT__PROCESS TRUE
LOG__BUFFER 1 J ■ J g

L0G_.CHECKP0INT_1NTERVAL 10000
SHARED__POOl___ SIZE ISOOOOOO
OPEN_CURSORS 200
GLOBA!__ NAMES FALSE
DM L. .LOCKS 2(X)
ENQUEUE__RESOURCES 200
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Server Catalog, Procedural Option. DBMS SHARED POOL
You must ensure that the full Oracle Server Catalog and Procedural Option have been installed. If they have not, then 
you will need to perform the following on the Oracle database server.

cd SORACLE__HOME/rdbms/admin
sqlplus sys/<sys password's 
SQL· start catalog.sql 
SQL· start catprocsql

Also, the DBMS__SHARED__POOL package must exist
SQL> start dbmspool.sql 
SQL> start prvtpool.sql

(in Oracle7 Server release 7.3.x, the prvtpool.sql has been renamed to prvtpool.plb.)
Note: It is only ever necessary to run these scripts once on a database. However, running these scripts cannot harm 
your database if you have run them before.

Database User: Repository Owner
Create the database user which will install the Repository Instance. Perform the following while connected as SYS: 

SQL* create user «username· identified by «password· 
default tablespace DES2 
temporary tablespace TEMP;

SQL· grant connect, resource to «username·;
SQL· @homedir\repadmlO\ut!\ckrorole.sqi;
SQL· grant des2000__owner to «username·;
SQL· grant create role, create any synonym, 

drop any synonym to «username·;
SQL· grant execute on sysdbms__pipe to «username·;
SQL· grant execute on sysdbnts__lock to «username·;
SQL· grant execute on sysstandard to «username·;
SQL· grant execute on sysdbms__alert to «username·;
SQL· grant execute on sys.dbms__shared__pool to «username·;
SQL· grant execute on sysdbms__sql to «username·;

Alter Tabic Storage Parameters
The time taken to perform the installation can be reduced by entering the following SQL statements'

SQL· alter table 1D1___L’BIS |x:tfree 0 paused 50 storage (next 500K
pciincrease 0);

SQL· alter table IDI___UB2S pet free 0 paused 50 storage (next 500K
pciincrease 0);

Set the LOCAL and NLS LANG Parameters in the Reui.s1r\
In the Registry, select HKEY—LOCA1—MACHINES SOFTWARE A ORACLE, and add the parameters I OCA1 
and NLS__LANG.

Set the LOCAL parameter to the TNS alias name for the database you are using for the Repository. Because you set 
the connect string here, do not enter it in the Connect String field of the Connect dialog box when you actually 
connect in the database.



Set the NLS__LANG parameter to the same language value as your server database, e.g„
AMERICAN__AMERICA. EL8IS08859P7

* NOTE : To install des2k 1.3.2 on Oracle8, you must first run the script CATEXP7.sql which comes with 
Oracle8. It will create the v7 import and export views needed by des2k.

SOLPLUS
Before starting the Repository installation from the Admin Utility (RAU). make sure that there are no SQL*Plus 
sessions running.

For the RAU scripts, use the SQL*Plus release which is supplied with Designer/2000 installation CD.

Check Resources and System Privileges
Start Designer/2000. Click on the «Admin Utility» icon. Click on the «Privileges, Objects &. Parameters» button -> 
System Privileges Continue: ensure that all checkboxes are checked.

Click on the «Tablespaces» button. Ensure that the freespace requirements are met for the SYSTEM. DES2. DES2__1.
and TEMP tablespaces

Post-Installation Steps

Rollback Segments

Drop the large rollback segment that was created specifically for doing the installation.
SQL> drop rollback segment «segment__name·

Bring online the rollback segments whose status was changed to offine for the purpose of the installation.
SQL· alter rollback segment «segment__name· online

Use the following storage parameters for the rollback segments which support activities other than the installation:

Storage Parameter Value

INITIAL 100 K
NEXT 100 K
MAXEXTENTS 121
OPTIMAL 200 K

SQL· alter rollback segment «segment__name-
storage (next 100K optimal 200K maxextents 121)

Note: Most transactions initiated In Designer'2000 tools are short in duration, indicating that you should have nianv. 
small rollback segments. However, many of the utilities, such as Archive/Restore, can initiate large transactions. You 
should create one large rollback segment in database to accommodate these transcations

Database Packages
The Repository owner must have 321-) packages and package bodies created in the database. Perform the following 
while connected as «Repository owner·:

SQL· select objeci_iypc. count!*)



from user__objects
where object__ type like ’PACKAGE^’
group by object__ type.

The sql statement should return:
Object__Type
PACKAGE 
PACKAGE BODY

Count(*)
329
329

SQL> select object__name.object__type.staius
from user__objects where status=’INVALID’;

The sql statement should return:
no rows selected.

If you find that invalid objects exist, perform the following:
Go into the Admin Utility. Login as Repository Owner. Click on the ««Recreate»» button, select the ««Recompile 
Objects»» option and hit the ««Start»» button. Recompilation usually resolves any invalidity problems

Check again the status of the packages If invalid packages still exist, write down their names and call ORACLE 
Customer Support Center - Tools Group at 8831511-5.
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o 78, SEMJD

o 78, SEMJD_SUBMISSION

o 78» PERSJD

o 78, STUJD

o 78, PLACEJD_REGION

o 78, COUNTJD

o 78» NOMJD

_jJCOMP_SKILLS

1-0LJjd_Ud

# * 78, ID

O A COMP SKILL COMMENT

o 78, COMP SKILL .LEVEL

* ?89 STUJD

* 78» COMPJD

jPRACTICES

M 1 ** 1 1 Id

* ?89 ID

O ED FROM_DATE

o ED THRU_DATE
* 78, PARTYJD

* 78, PERSJD

* 78, PERSJD_MGR

* 78, STUJD

0 78, DEPTJD

CONTACTS

M*4*1 jUd
* 78, ID

D ED C_DATE

0 A SXOLIO

* 78, CONT R ID

* 78, PARTYJD

D 78, PERS_ID

?------ψ-

(1, 1)



jjSCHOLARJVIASTERS

14 1*1 IΗ Η

^COUNTRIES

Ί I 1*11 Η
# }ψί ID
* Α NAME

-4
4-

i
>+-

;Η- \....
JOB

4L
PREFERENCES

# * 78, ID

O El JOB_PREF_FROM

O El THRU

O ?8, STATUS
78, STUJD

* 78, DEPTJD

* 78, KLADOSJD

ψΛΓ
4---------------

L r

is* * I F
>

?8,
m
?39

?89
?89

ID
CV_DATE
SUCCESS
ACCEPTED
PARTY_ID
STU_ID
OFJOB ID

T

±

4

4
-K
-k

* 78, ID

* A TITLE

o El DATE_ANNOUNCE

o El DATE_ST_AN

o El DATE_END_AN

o A PERIGRAFI

o 789 AMOUNT

o A URL

o 78, SCH_MS_TYPE

o El START_DATE

o ?8, DURATION

o 78, EXAMS

* 78, PLACE_ID

o 78, PLACEJD_BORN

* 78, PARTY_ID

* 78, SUBSPECJD

* 78, LNGJD

o 78, COUNTJD

o 78, NOMJD

o 78, ANT_SCHJD

ψ~ψ

^PLACES

LS....M 1 ..1...... 1
# ID

* A NAME

4Fob- APPS

tn

i i

|iSj|«|# IT M
# >|i 78, ID

o 78, J_AP_TYPE

o ?89 AMOIVI

o El APPL_DATE

* ?89 STU_ID

o 78, SUMMER

o 78, P_PRACTICE

o 78, PLACEJD

o 78, COUNTJD

o 78, TOMJD

7 J A.P J AP UK
>+

.^DEPARTMENTS

# * 78, ID

* A NAME

* 78, DEPT_TYPE

r \JSEM_TYPES

_I lillfk 1: I
# * 78, ID

* A NAME

* 78, RESEARCH

^PROGRAMS

n * 78, ID

O El PRGMJDATE
n Δ SUBJECT

—T-7

-+<

-+4'

i\
^ jjOFFER

j| |»
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K

JOBS

I L·
?8,
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78,
?89
A
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*
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o
O 78,
O 78,

78,
?89
?8,
?89
78,

O ?89 
O ?89

ID
SEX
AGE_1
DR_LICENSE
CAR
TITLE
DATE_ANAK
DATE_ST ART_PROTH
DATE_END_PROTH
PERIGRAFH
AMOUNT
URL
PR
AGE_2
P_PRACTICE
SUMMER
SUBSPECJD
PARTY_ID
DEPTJD
PLACE_ID
COUNTJD



_JCONTACT_R

-y H
# >$< 7$9 ID
* A NAME

NAME
0 A ACTIVITY

0 A FAX

0 A URL

0 A E_MAIL

0 78, LOGO

0 A NACEJD

0 A AFM

0 S3 DATE_FOUNDED

0 7», RANKING
* 78, PARTY JTYPE

* A PHONE1

0 A PHONE2
* 78, YPOTROFIES

* 78, SUBSIDIARY

* 78, RESEARCH

* ?8, DO_RESEARCH

* 78, RESEARCH JNFO

* 78, USE_RESEARCH

* 78, WHO_RESEARCH

* 78, CONSULTING

* 78, EXEC_SEM

* 78, OFFER_PR

* ?8, OFFER_J

* 78, PARTICIPATE

0 78, DISADV

0 78, KLADOS_ID

* 78, NOM_MORFJD

0 78, TOMJD

igJPERSONS
Λ
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# *

o
o
*
o
o
*
o
o
*
o

?8, 
A 
A 
A 
A ?89
A 
A 
A ?89 
A 

* ?89 
O A 
* ?89

?89
?89
?89

ID
FIRST_NAME
MIDDLE_NAME
LAST_NAME
POSITION
SEX
PHONE1
PHONE2
MOBILE
DEPTJD
E_MAIL
MANAGER
FAX
SUBSPECJD
PARTYJD
POS_ID
UOM

gDIASJJSERS

1 1 M IH
8 * 78, ID

* A USERNAME

* A PASSWORD

* 78, IS_VALID

>+

>+

T
JPARTY_SUBS

1^1 Ml H
# ?89 ID

* ?89 PARTY_ID
* ?s9 SUBSPEC_ID

AA

... jPARrY_DEPTS

id M lild

# * 78, ID

* 78, PARTY_ID

* 78, DEPTJD

O 78, SUBSPECJD

j_JPARTY_SU BS_F

,\Μ· 1nI I 1H
# 789 ID
* ?89 SUBSPECJD
* 789 PARTYJD

O m
O 0
O ED
O A
O 78,
O A
O A
O E3
O E3
O A
O A
O A
O 78,
O 78,
O 78,
* 78,
* 78,
* 78,

..............A.........
|j|LOG_FILE

Id 1*1 I IH
# * ?89 ID
* J\ TABLE_NAME
* HU LOG_DATE
>j< ?89 D_US_ID

A
_j]PROFILES

_lii.lid

# * 78, YEAR

O ?89 T OT AL_ASSET S

O 78, ASSETS

O 78, STOCK

O 78, LIABILITIES

O 78, CASH

O 78, EQUITY

O 78, SHORT JTERMJDEPT

O 78, LONG__TERM_DEPT

O 78, SALES

O 78, COST_OF_SALES

O ?89 EBT

O 78, BASIC_EDU

O 78, MED_EDU

O 78, TEI_EDU

O ?89 AEI_EDU

O 78, MS_EDU

O 78, ΜΟΝΙΜΟΙ

O 78, ΕΚΤΑΚΤΟΙ

O 78, SEASONAL

O 78, MEN

O 78, WOMEN

O 78, IEK

* 78, PARTYJD

O ?89 KEK

O 78, PHDJEDU

ii
^PARTICIPATIONS

-AM_ML.lid
?8, ID

* 78, SEMJD

O 78, PARTYJD

O 78, STUJD

0 7’89 PERSJD

_JPROJ_TYPES

1 1 1* 1... 1 1
* * 78, ID

* A NAME
# PROJ_TYPE_ PK

(1, 2)



DATE_ANAKOINWSHS
DATE_START_PROTH
DATE_END_PROTH
\pERIGRAFH

C0NCERNS 
START_DATE 
endjdate 
AIM
CONTENT 
CERTIFICATES 
NO_OF_P£RTIC 
DIARKEIA 
LNGJD 
SUBSPECJ 
PARTY_ID 
S_TYPE_ID

SUBJECT

o [SI START_TIME

o S3 END_TIME

o A ROOM

* 789 SEMJD

o 789 PERS_ID

_j)LANG_JOBS

_id 1 id

# * 78, ID

O 78, L_J_LEVEL
o A L_J_COMMENT

* 78, OFJOBJD

* 78, LNGJD

—

Ί
^LANGUAGES

. .1 1 ..1..1.... j
# * ?89 ID

% Ai L_NAME

O A CERTIFICATE

/ \
J_ANG_SKILLS

m \n 1 |3lH
# >♦? 789 ID

o A GRADE

o [SI LANG_SKILL_DATE

o 789 LANG_SKILL_LEVEL

* 78, STUJD

* 78, LNGJD

Y"

SPONSORSHIPS

m*•1*1 1 M

* 78, ID

* 78, AMOUNT

* 78, SPONS_DATE

o A DESCRIPTION

* 78, SEMJD

* 78, PARTY_ID

_JPTYXIA

78, ID

[SI FROM_DATE

S3 THRU_DATE

A GRADE

A PTYX_COMMENT
78, PTYX_LEVEL
78, STUJD
78, P_DEPTJD

jJSTUDENTS

Lii * M

> +

>+
POSITIONS

I 1*1 1 I I

K A NAME

_|PROJECTS
ijltl 1 1*1 1 id

K; # * 78, ID

* A TITLE

o S3 PRG_DATE

O A MAG

* 78, STUJD

* 78, SUBSPECJD

* 78, PROJJTYPEJD

73, ID

* A FIRST_NAME

* A SURNAME

O A MIDDLE_NAME

* 78, SEX

o S3 BIRTH_DATE

o 78, MARITAL_STATUS

o 78, MILITARY_STATUS

o 78, DRJJCENCE

o A SXOLIA

o 78, CHILDREN_NO

o A MOTHER_NAME

o A MOBILE

* 78, DEPTJD

o A E_MAIL

o A URL

* A —PHONE 1------------------

o A PHONE2

o A FAX

o 78, AFM

* 78, GRAD

o 78, CAR

o A PICTURE

* 78, MASTER_EX

o ?89 SEMESTER

* 78, MASTER_GR

o ?89 SUBSPECJD

o 78, POS_ID

o 78, INFO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Βιογραφικού Σημειώματος Φοιτητή ή Αποφοίτου.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός 

Όνομα Μητρός

Α.Φ.Μ.

Τηλέφωνα

Fax

Οικογενειακή Κατάσταση 

Τμήμα

ΜΑΡΙΑ

I

Ε

658578

2324488888

888888888

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ/Η

Μ.I.S.

ΓΝΏΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Τομέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αντικε ίμενο 
WINDOWS NT 4.0

Τομέας ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αντικε ίμενο
ORACLE 8.0

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Εξάμηνο

ΞΕΝΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ

Ξένη Γλώσσα Πτυχίο

ΑΓΓΛΙΚΑ PROFECIENCY MICHIGAN

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZERTIFIKAT/GRUNDSTUFE

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Φορέας ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Από 23-NOV-99

Εως 25-NOV-99

1

2



ΣΠΟΥΔΕΣ

Τ ί τλος 
Επ ί πεδο

Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Βαθμός1
Από 01-NOV-84 
Εως 01-NOV-88

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Τίτλος ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Διάρκεια 8

Φορέας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τύπος Εργασίας 

Τ ί τλος 

Μέσο 

Ε ιδικότητα 

Τομέας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

JHKJH

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκδήλωση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (ERASMUS)

Τίτλος zsdfsdzf 

Ημ/νία 23-NOV-99

Φορέας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Εκδήλωση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (ERASMUS)

Τίτλος zsdfsdzf 

Ημ/νία 23-NOV-99

Φορέας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Φορέας
Τμήμα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Τόπος

Χώρα
Από

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Εως
Λόγος Διακοπής 

Εργασιακή Σχέση 
Σχόλιο

ΕΚΤΑΚΤΟΣ

Φορέας
Τμήμα

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τόπος

Χώρα
Από

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
01-NOV-99

Εως
Λόγος Διακοπής 

Εργασιακή Σχέση 
Σχόλιο

24-DEC-99
ΑΠΟΛΥΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ
yhtyt
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Εκτύπωση Στοιχείων Μεταπτυχιακών
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MASTERS

Κωδικός : 1

T ι τλος : Μ.Β.Α (Master In Business Administration)

Περιγραφή Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Φορέας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδικότητα : ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γλώσσα : ΑΓΓΛΙΚΑ Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Url

Εξ ετάσεις : ΟΧΙ Διάρκεια(εξάμ.): 4 Δίδακτρα 2000000

Ημερ/νία Έναρξης 04-OCT-99

Έναρξη Υποβολής 18-SEP-99

Ημερ/ν ία
Ανακοίνωσης : 08-SEP-99

Λήξη Υποβολής 30-SEP-99

Page 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Λίστας καταχωρημένων Μεταπτυχιακών



MASTERS

Κωδικός1 Τίτλος Url
2 MIS Πλμροψορ ιακά Συστήματα Δ ι ο [ κησημ puippoiuupoiuyiouyiouyioyoiyio

1 Μ.Β.Α {Muster In Business Administration)

21 Met apt 1

Ημ/v ί a 
Ανακο ί νωσης

01- DEC-99 

08-SEP-99 

08-DEC-99

Page 1
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Εκτύπωση Προγράμματος Σεμιναρίου
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Τίτλος Σεμιναρίου zsdfsdzf
Ημ/ν la A ί θουσα Έναρξη Λήξη Όνομα Επώνυμο Θέμα
07-NOV-99 A 12:45 13 : 15 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ gsj dhgfj sfgj ssj dfg 

shfsh sjd
08-NOV-99 14 : 20 15 : 50 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ b mcnxbvm 

kj dfhkjsdfksf
Τίτλος Σεμιναρίου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ P&G
Ημ/ν i a A ί θουσα Έναρξη Λήξη Όνομα Επώνυμο Θέμα
21-FEB-00 JUYHGKJ 12 : 00 11: 00 ΠΑΠΑΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ HGFKHGFJH

FDG ESDG DFSGDSG SD



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Ημερολογίου Επαφών με Φορείς



Λόγος Επαφής ΑΓΓΕΛΙΑ

Ημ/ν ί α
12-01-99

21-03-99

12-12-99

Ημ/ν ί α
13-03-99

Ημ/ν ί α
10-02-98

Φορέας Στέλεχος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF

Λόγος Επαφής ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Φορέας Στέλεχος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF

Λόγος Επαφής ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Φορέας Στέλεχος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF

SDF

SDF

SDF

SDF

SDF

01-12-99 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF SDF



Λόγος1 Επαφής ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ημ/νία Φορέας
22-02-00 OMNIA FASDF

Στ έλεχος

Λόγος Επαφής ΧΟΡΗΓΙΑ

Ημ/νία Φορέας Στέλεχος
11-01-98 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

04-07-99 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ FASDF

SDF

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

SDF
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Εκτύπωση Τύπων Υποτροφιών
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Κωδικός
31

30

33

27 
12

36

14
17
25
26
28 
29

32 
8

34
35
37

10

11

9
15
16 
1
13

18
19

7
20

21
22

23
24 
3

Περιγραφή
Ή ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΣΙΩΝ'
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΡΝΑΚΗ Γ.- 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΙΔΡΥΜΑ 'ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΘΕΜ. ΚΑΙ ΝΙΚ. 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΜΙΛΚΑ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΛΙΩΤΗ ΚΑΛΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΜΑΛΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΕΛΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΡΗΤΣΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΙΑΑΕΜΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΙΜΩΝΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΚΚΕΑΑΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
ΠΑΝΤ.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓΑΘ. 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΈΤΡΟΥ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ



Κω δικός
2
6
5
4

Περιγραφή
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Ι.Κ.Υ. 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Ν.Α.Τ.Ο. 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΩΝΑΣΗ



IΙΑΡΑΡΤΉΜΑ III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Αντικειμένων Δραστηριότητας και κλάδων για κάθε αντικείμενο 
δραστηριότητας

7



Αν τ ι κ e l μ . 
Κωδικός

1
2
3
49

48
21
Αντικειμ. 
Κωδικός

4
5
6
Αν τ ι κ ε ι μ. 
Κωδικός

7
8
9
10
Αν τικ ειμ. 
Κωδικός

33

Δραστηριότητας : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Κλάδος

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΞΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Δραστηριότητας : ΕΜΠΟΡΙΟ 
Κλάδος

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ

Δραστηριότητας : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Κλάδος

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δραστηριότητας : ΤΤΤΤΤΤΤΤ 
Κλάδος

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Ειδικοτήτων και Υποειδικοτήτων

8



Σελίδα 1

Ε ι δικόχητα 
Κω δικός
47
5
6 
4
Ε ι δικότητα 
Κωδικός
24
21
22
23
Ε ι δ ι κότητα 
Κωδικός
41
2
3
1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Υποειδικότητα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Υποειδικότητα
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Υποειδικότητα

HARDWARE
ΔΙΚΤΥΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Γνωστικών Αντικειμένων Πληροφορικής

9



Σελίδα 1

Κατηγορία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κωδ lκός Θέμα
4 ACCESS
5 FOX PRO
7 SYBASE
6 CLIPPER
8 ORACLE 8.0

Κατηγορ ί α ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κωδικός Θέμα
9 VISUAL BASIC
12 JAVA
13 HTML
11 C + +
52 TURBO C
51 GW BASIC
10 COBOL

Κατ ηγορ ί α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κωδικός Θέμα
23 WORD
25 POWERPOINT
41 MS-OFFICE
43 COREL
45 NORTON UTILITIES
47 EUDORA
49 INTERNET EXPLORER
48 NETSCAPE
57 ACCESS
56 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SPSS
55 EUROFASMA
54 STOCK MARKET IN REAL TIME
53 PROFESSIONAL PORTFOLIO
50 PAINT-SHOP PRO
46 FTP
44 RECOGNITA
42 ACROBAT READER
24 EXCEL
Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός Θέμα
1 WINDOWS NT 4.0
21 DOS
22 WINDOWS 95
2 UNIX
3 LINUX

Κατηγορ ί α ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Κωδικός Θέμα
29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
30 PAYROLL

Κατηγορ ί α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ



Σελίδα 2

Κατηγορία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Κωδικός ©έμα
26 MFIT
27 QSB
28 SPS.7



IIAPAPTHMA III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκτύπωση Ξένων Γλωσσών

ίο



Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ
Κωδικός Πιστοποιητικό
1 PALSO
2 LOWER (FIRST CERTIFICATE!
3 PROFICIENCY MICHIGAN
26 TOEFL
21
63 PROFICIENCY CAMBRIDGE

Γλώσσα ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
Κωδ ι κός Πιστοποιητικό
44

Γλώσσα ΓΑΛΛΙΚΑ
Κωδικός Πιστοποιητικό
62 DELF I,III
64 SORBONNE 1
65 SORBONNE 2
67 CERTIFICAT

Γλώσσα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Κωδικός Πιστ οποιητικό
23 ZERTIFIKAT/GRUNDSTUFE
61 MITTELSTUFFE

Γλώσσα ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΑ
Κωδικός Πιστ οποιητικό
43
Γλώσσα ΓΛΩΣΣΕΣ ΝΑΤΟ
Κωδικός
66

Πιστ οποιη τικό

Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κωδικός Π ι στοποιητικό
47

Γλώσσα ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Κωδικός Πιστοποιητικό
24

Γλώσσα ΙΤΑΛΙΚΑ
Κωδ ικός Πιστοποιη τικό
4 1 DIPLOMA

Γλώσσα ΡΩΣΙΚΑ
Κωδικός Πιστοποιητικό
42

Γλώσσα ΣΟΥΗΔΙΚΑ
Κωδικός Πιστοποιη τικό
45

Γλώσσα ΦΙΛΑΝΔΙΚΑ
Κωδικός Πιστοποιητικό
46



ΓΙΛΡΛΡΤΙ IMA III ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εκτύπωση που προκύπτει απο τη διαδικασία εύρεσης φοιτητών (ή 
αποφοίτων) για θέση εργασίας ή πρακτική άσκηση



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Id ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ

27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Ανδρας

ΗΛΙΚΙΑ

24



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - SOFTWARE



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• ORACLE Developer/2000 Handbook Second Edition. Oracle Press

• ORACLE 8 DBA Handbook. Oracle Press

• INSIDE ORACLE Designer/2000. Albert Lu/ushi

• INSIDE ORACLE Developer/2000. Albert Lu/ushi

• ORACLE Designer/2000 Handbook. Oracle Press

• ORACLE PL/SQL Programming. O' Reilly

• ORACLE UNLEASHED. Sams Publishing

SOFTWARE

• ORACLE ENTERPRISE DEVELOPER SUITE

• MICROSOFT WINDOWS NT SERVER 4.0

• MICROSOFT WINDOWS NT WORKSTATION


