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Περίληψη
Καθώς οι μαθητές, γονείς, ενδιαφερόμενοι και καθηγητές των
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών αυξάνουν τις δραστηριότητές τους και την
χρήση του διαδικτύου υπάρχει η ανάγκη τα φροντιστήρια να μπορούν να
επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, μαθητές, γονείς και
καθηγητές τους σε όλη την διάρκεια της μέρας και σε χρόνους που αυτοί δεν
βρίσκονται στο φροντιστήριο. Αυτό έχει σαν σκοπό την δημιουργία μιας
διαδικτυακής

εφαρμογής

ενημέρωσης

κοινού,

μαθητών,

γονέων

και

καθηγητών ενός φροντιστηρίου ξένων γλωσσών. Η εφαρμογή αυτή μπορεί
να λειτουργήσει για οποιοδήποτε φροντιστήριο ξένων γλωσσών με σχετική
παραμετροποίηση.
Η παρούσα εφαρμογή έχει ως σκοπό:
α) Την πλευρά του επισκέπτη. Ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να
ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, να πλοηγηθεί στη σελίδα, να
ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών, να δει τους επιτυχόντες
προηγούμενων

ετών και να επικοινωνήσει με το φροντιστήριο μέσω της

φόρμας επικοινωνίας.
β) Την πλευρά του μαθητή ή καθηγητή. Ο μαθητής ή καθηγητής θα
είναι σε θέση να κάνει ότι και ο επισκέπτης παραπάνω και επιπρόσθετα να
ενημερωθεί για παλιότερα θέματα εξετάσεων, για παλιότερα διαγωνίσματα του
φροντιστηρίου σε όλα τα μαθήματα κάθε τάξης, για την προσωπική του
βαθμολογία σε μαθήματα, να επικοινωνήσει με το φροντιστήριο και να μάθει
τα νέα του φροντιστηρίου.
γ) Την πλευρά του διαχειριστή. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να
προσθέσει και να διαγράψει μαθητές και καθηγητές στο σύστημα, να
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προσθέσει και να διαγράψει μαθήματα στο σύστημα, να προσθέσει και να
διαγράψει μηνύματα στο σύστημα, να προσθέσει θέματα εξετάσεων, να
διαβάσει και να διαγράψει μηνύματα επικοινωνίας επισκεπτών-μαθητώνκαθηγητών και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του στο σύστημα για
λόγους ασφάλειας.
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Πρόλογος
Η διαδικτυακή εφαρμογή που περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας. Σκοπός της εφαρμογής είναι
να διευκολυνθεί το κοινό, οι μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές και η γραμματεία
στη συλλογή στοιχείων και την επικοινωνία με το φροντιστήριο ξένων
γλωσσών
Η υλοποίηση μιας τέτοιας εφαρμογής συνεπάγεται οφέλη όπως,


Αποφόρτιση έργου, του διοικητικού προσωπικού



Μειωμένο κόστος διαχείρισης, σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση



Ευελιξία στην παροχή πληροφόρησης



Μοναδικότητα στην τήρηση των στοιχείων



Άμεση, έγκυρη και ευέλικτη πληροφόρηση
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Ευχαριστίες
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Κεφάλαιο 1ο
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή της εφαρμογής
που δημιουργήσαμε για τον εκάστοτε επιβλέπον καθηγητή της Βιομηχανικής
Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Στη
συνέχεια

υπάρχει

μια

σύντομη

ανάλυση

των

κεφαλαίων

και

των

παραρτημάτων που ακολουθούν.
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Περίληψη Κεφαλαίων
Στα κεφάλαια και τα παραρτήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ο
τρόπος δουλειάς για την υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας.
Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της εφαρμογής.
Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και ποιος είναι ο στόχος της. Καθώς επίσης και η
έρευνα ανάλογης θεματικής με την δική μας πτυχιακή.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης και τα
προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής. Τέλος
αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες διαδικασίες
και

οι

λόγοι

που

επιλέχθηκε

να

δημιουργηθούν

τρόποι

υλοποίησης

προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της εφαρμογής.
Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της δουλειάς που
έγινε

και

κάποιες

υποδείξεις-συμβουλές

για

παραπέρα

ανάπτυξη

της

εφαρμογής.
Στο παράρτημα Α παρέχεται το εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και
τον διαχειριστή και οι οδηγίες εγκατάστασης για χρήση της εφαρμογής τοπικά
σε έναν υπολογιστή.
Στο παράρτημα Β παρατίθεται το λεξικό δεδομένων του συστήματος.
Στο παράρτημα Γ περιγράφονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής.
Στο παράρτημα Δ περιέχει την τεκμηρίωση (περιγραφές πινάκων) της
Βάσης Δεδομένων.
Στο τέλος παρατίθεται η Βιβλιογραφία
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Κεφάλαιο 2ο
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο στόχο της συγκεκριμένης
πτυχιακής

εργασίας

παρουσιάζεται η

όπως

επίσης

απαραίτητη

και

έρευνα

στο

περιεχόμενό

της.

που πραγματοποιήθηκε

Ακόμη
για την

ανακάλυψη πτυχιακών ανάλογης θεματικής, καθώς υπάρχει αναφορά στον
ορισμό της βάσης δεδομένων και στις λειτουργίες της.
Τέλος στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η παρουσίαση του σκοπού
ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων,

καθώς και η απεικόνιση

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων ενός συστήματος διαχείρισης
βάσεων δεδομένων.
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Περιεχόμενο
Η πτυχιακή εργασία θα περιλαμβάνει αρχικά τη μελέτη του προβλήματος
με έρευνα και καταγραφή των απαιτήσεων. Θα ακολουθήσουν :

o Ορισμός δεδομένων και λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής.
o Εννοιολογικός σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων.
o Λογικός σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων.
o Φυσικός σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων.
o Σχεδιασμός της web εφαρμογής.
o Σχεδιασμός της εφαρμογής.
o Παραμετροποίηση web server.
o Υλοποίηση.
o Φόρτωση δεδομένων.
o Έλεγχος του λογισμικού της εφαρμογής.
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Στόχος
Η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής, για την ενιαία
αντιμετώπιση διαχείρισης φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, σε ένα σύγχρονο
περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων τοπικής ή διαδικτυακής πλατφόρμας.
Η υλοποίηση μιας τέτοιας εφαρμογής συνεπάγεται οφέλη όπως,
-

Αποφόρτιση έργου, του εποπτεύοντος εκπαιδευτικού

-

Μειωμένο κόστος διαχείρισης, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση

-

Ευελιξία στην παροχή πληροφόρησης

-

Μοναδικότητα στην τήρηση των στοιχείων

-

Άμεση, έγκυρη και ευέλικτη πληροφόρηση
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Έρευνα Πτυχιακών ανάλογης θεματικής
Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε πως δεν
υπάρχει κάποια ανάλογη πτυχιακή με τη δική μας. Επίσης τα διαθέσιμα
λογισμικά που κυκλοφορούν είτε δωρεάν, είτε με κόστος είναι λογισμικά που
τρέχουν μόνο τοπικά και έχουν να κάνουν μόνο με το μαθητολόγιο και τα
οικονομικά του φροντιστηρίου. Ακόμη όλες οι ιστοσελίδες που υπάρχουν των
φροντιστηρίων

ξένων γλωσσών

είναι

καθαρά σελίδες που παρέχουν

πληροφορίες για τα προγράμματα, το φροντιστήριο και γενικά έχουν σκοπό
την προβολή πληροφοριών στο κοινό.
Το σύστημα στην πτυχιακή μας απευθύνεται σε όλα τα φροντιστήρια
ξένων γλωσσών, καθώς και στο κοινό τους, τους μαθητές τους, τους
καθηγητές τους και την γραμματεία του.
Όσο αναφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί η
πτυχιακή μας είναι οι εξής:


MySQL



PHP



CSS



JavaScript



HTML



Joomla
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ
Μια

Βάση

Δεδομένων

(data

base)

είναι

μια

συλλογή

αλληλοσχετιζόμενων δεδομένων (data) που αποθηκεύονται μαζί χωρίς
άχρηστους πλεονασμούς (redundancies) για την εξυπηρέτηση πολλών
εφαρμογών. Η αποθήκευση των δεδομένων είναι τέτοια ώστε τα δεδομένα να
είναι ανεξάρτητα των προγραμμάτων που τα διαχειρίζονται ενώ η οργάνωση
των δεδομένων είναι τέτοια ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν νέες
εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς να αλλάξει οτιδήποτε στις παλιές.
Με απλά λόγια μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από εγγραφές
και αρχεία, τα οποία είναι οργανωμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν έναν
συγκεκριμένο σκοπό. Οποιοδήποτε σύστημα Β.Δ. αποτελείται από δεδομένα
(Data), υλικό (Hardware), λογισμικό (Software), χρήστες (Users) . Σε αυτά
μπορούν να προστεθούν και οι «διαδικασίες» δηλαδή οι οδηγίες και οι κανόνες
που καθορίζουν την σχεδίαση και τη χρήση του συστήματος της βάσης
δεδομένων.

Μία βάση δεδομένων έχει τις ακόλουθες ιδιότητες :
 Αναπαριστά κάποια άποψη του πραγματικού κόσμου, η οποία μερικές
φορές λέγεται “μικρόκοσμος” ή “Πεδίο Αναφοράς”. Οι αλλαγές στο
μικρόκοσμο αντανακλώνται στη βάση δεδομένων
 Μία βάση δεδομένων είναι μία συνεκτική συλλογή δεδομένων που έχει
κάποια εγγενή σημασία. Μια τυχαία διευθέτηση δεδομένων δεν
αποτελεί βάση δεδομένων.
 Μία βάση δεδομένων σχεδιάζεται, χτίζεται και γεμίζει με δεδομένα για
κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Προορίζεται για μια συγκεκριμένη ομάδα
χρηστών και για κάποιες προκαθορισμένες εφαρμογές για τις οποίες οι
χρήστες αυτοί ενδιαφέρονται.
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο πιο βασικός λόγος χρησιμοποίησης συστημάτων βάσεων δεδομένων
είναι ότι ένα τέτοιο σύστημα εφοδιάζει την εκάστοτε επιχείρηση με Κεντρικό
Έλεγχο (centralized control) των λειτουργικών στοιχειών (operational data)
της. Άρα, ο σχεδιασμός των εφαρμογών γίνεται κεντρικά, υιοθετούνται
πρότυπα, αποφεύγονται πλεονασμοί κατά την φύλαξη στοιχείων κλπ.
Αντίθετα με το χειροκίνητο αρχειακό σύστημα με τα πολλά ξεχωριστά
και ασύνδετα αρχεία του, η βάση δεδομένων αποτελείται από λογικά
συνδεόμενα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια μοναδική «αποθήκη»
δεδομένων. Για αυτό η βάση δεδομένων αντιπροσωπεύει την αλλαγή στον
τρόπο

που

τα

δεδομένα

που

απευθύνονται

στον

τελικό

χρήστη,

αποθηκεύονται, είναι πρόσβαση και διαχειρίζονται.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων-[ΣΔΒΔ] (data base
management system-DBMS) είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στο χρήστη
την υλοποίηση και την συντήρηση βάσεων δεδομένων.
Το ΣΔΒΔ αναλαμβάνει τη διαχείριση δεδομένων όλων των εφαρμογών
και συνεργαζόμενο με το λειτουργικό σύστημα τα αποθηκεύει χωρίς
άχρηστους πλεονασμούς. Μεσολάβηση του ΣΔΒΔ εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα
είναι ανεξάρτητα των προγραμμάτων που τα διαχειρίζονται.
Η εισαγωγή νέων δεδομένων, η τροποποίηση και η ανάκτηση τους από
τη Βάση Δεδομένων γίνεται πάντοτε με την μεσολάβηση του ΣΔΒΔ για όλες
τις εφαρμογές.
Μεγάλη σημασία σε ένα σύστημα ΒΔ

έχει η δραστηριότητα του

διαχειριστή Βάσεως Δεδομένων–ΔΒΔ (Data Base Administrator-DBA), δηλαδή
του προσώπου ή της ομάδας προσώπων που έχουν την ευθύνη και τον
συνολικό έλεγχο του συστήματος.
Επίσης, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του διαχειριστή Βάσεως
Δεδομένων είναι το Λεξικό Δεδομένων (Data Dictionary).
Το λεξικό Δεδομένων είναι τμήμα του ΣΔΒΔ και συνήθως είναι από
μόνο του μια Βάση Δεδομένων όπου αποθηκεύονται όλα τα σχήματα
(schemes) των εφαρμογών και άλλες πληροφορίες.
Ένα ΣΔΒΔ κάνει πολλές λειτουργίες σημαντικές που εγγυώνται την
ακεραιότητα και συνέπεια των δεδομένων μέσα στη βάση δεδομένων. Οι
λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν:
 Διαχείριση λεξικού δεδομένων
 Διαχείριση αποθήκευσης δεδομένων
 Μετατροπή και παρουσίαση δεδομένων
 Διαχείριση ασφάλειας
 Έλεγχο πρόσβασης πολλαπλών χρήσεων
 Διαχείριση φύλαξης και ανάκτησης δεδομένων
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 Διαχείριση ακεραιότητας δεδομένων
 Γλώσσες

πρόσβασης

βάσεων

δεδομένων

και

εφαρμογή

προγραμματισμού διασυνδέσεων επικοινωνίας βάσεων δεδομένων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο διαχειριστής ενός ΣΔΒΔ πρέπει να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του
ώστε να επιτυγχάνει τους παρακάτω σκοπούς:


Έλεγχος των πλεονασμών: Για λόγους συμβατότητας, θα πρέπει να
υπάρχει σχεδιασμός της βάσης που να αποθηκεύει κάθε λογικό στοιχείο
δεδομένων σε μία μόνο θέση στη βάση των δεδομένων ώστε να μην
επιτρέπονται

ασυμβατότητες

και

να

εξοικονομείται

χώρος

αποθήκευσης.


Περιορισμός της μη εξουσιοδοτημένης προσπέλασης: Ένα ΣΔΒΔ πρέπει
να παρέχει ένα υποσύστημα ασφάλειας και εξουσιοδότησης (security
and authorization), το οποίο χρησιμοποιεί ο διαχειριστής της βάσης
δεδομένων για να δημιουργήσει λογαριασμούς και να προδιαγράψει
περιορισμούς για κάθε λογαριασμό και στη συνέχεια, το ΣΔΒΔ πρέπει
να επιβάλλει τους περιορισμούς αυτούς αυτόματα.



Μόνιμη

Αποθήκευση για Αντικείμενα Προγραμμάτων και

Δομές

Δεδομένων: Μια πρόσφατη εφαρμογή των βάσεων δεδομένων είναι το
να παρέχουν μόνιμη αποθήκευση για αντικείμενα προγραμμάτων και
για δομές δεδομένων και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για
την εμφάνιση των τυπικών αντικειμενοστραφών συστημάτων βάσεων
δεδομένων τα οποία προσφέρουν συμβατότητα δομών δεδομένων με
μία ή περισσότερες αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού.
(Παραδοσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων συχνά εμφάνιζαν το
λεγόμενο πρόβλημα παρακώλυσης λόγω αναντιστοιχίας καθώς οι δομές
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δεδομένων που παρείχε το ΣΔΒΔ ήταν ασύμβατες προς τις δομές
δεδομένων της γλώσσας προγραμματισμού.)


Συμπερασμός στις Βάσεις Δεδομένων με Χρήση Επαγωγικών Κανόνων:
Μια νεότερη εφαρμογή των συστημάτων βάσεων δεδομένων είναι να
παρέχουν δυνατότητες για τον ορισμό κανόνων επαγωγής για
συμπερασμό

νέων

πληροφοριών

από

αποθηκευμένα

στη

βάση

δεδομένων γεγονότα και τα συστήματα που υποστηρίζουν αυτή την
εφαρμογή λέγονται επαγωγικά συστήματα βάσεων δεδομένων.


Παροχή Πολλαπλών Διεπαφών Χρηστών: Επειδή πολλές κατηγορίες
χρηστών, με διαφορετικά επίπεδα τεχνικών γνώσεων, χρησιμοποιούν
μια βάση δεδομένων, ένα ΣΔΒΔ πρέπει να παρέχει ποικιλία από
διεπαφές χρηστών οι οποίες να περιλαμβάνουν γλώσσες ερωτήσεων για
περιστασιακούς χρήστες, διεπαφές γλωσσών προγραμματισμού για
προγραμματιστές εφαρμογών, φόρμες και κωδικούς εντολών για
παραμετρικούς χρήστες και διεπαφές βασισμένες σε μενού ή φυσική
γλώσσα για μεμονωμένους χρήστες.



Παράσταση Πολύπλοκων Συσχετίσεων μεταξύ των Δεδομένων: Ένα
ΣΔΒΔ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παριστάνει μια ποικιλία
πολύπλοκων συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων καθώς επίσης να
ανακτά

και

να

ενημερώνει

σχετιζόμενα

δεδομένα

εύκολα

και

αποτελεσματικά.


Επιβολή Περιορισμών Ορθότητας: Ένα ΣΔΒΔ πρέπει να παρέχει
δυνατότητες για τον ορισμό και την επιβολή τέτοιων περιορισμών
απλών όπως ο προσδιορισμός ενός τύπου δεδομένων για κάθε στοιχείο
δεδομένων ή πιο σύνθετων όπως είναι να προσδιοριστεί ότι μια
εγγραφή σε ένα αρχείο πρέπει να σχετίζεται με εγγραφές από άλλα
αρχεία.

Παροχή Μηχανισμών Τήρησης Εφεδρικών Αντιγράφων και

Ανάκαμψης: Ένα ΣΔΒΔ πρέπει να παρέχει δυνατότητες για ανάκαμψη
μετά από βλάβες υλικού ή λογισμικού και το υποσύστημα τήρησης
εφεδρικών αντιγράφων και ανάκαμψης ενός ΣΔΒΔ είναι υπεύθυνο για
την ανάκαμψη.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εφαρμογή ενός ΣΔΒΔ σε έναν οργανισμό μπορεί να έχει άμεσα και
πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως τα παρακάτω :
 Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων με Σύντομες Διαδικασίες
 Μεγαλύτερος Έλεγχος στη Πρόσβαση των Πληροφοριών
 Δυνατότητα Επιβολής Τυποποίησης (ορισμός προτύπων)
 Μείωση του Χρόνου Ανάπτυξης των Εφαρμογών
 Ευελιξία (μπορεί να αλλάξει η δομή μιας βάσης δεδομένων καθώς
αλλάζουν οι απαιτήσεις)
 Διαθεσιμότητα Ενημερωμένων Πληροφοριών (όταν μια ενημέρωση από
ένα
χρήστη καταγραφεί στη βάση δεδομένων, τότε ενημερώνονται αμέσως
και οι άλλοι χρήστες)
 Ελεγχόμενος πλεονασμός (περιορίζεται η επανάληψη όμοιων στοιχείων)
 Λογική και φυσική ανεξαρτησία (η φυσική κατάσταση και η οργάνωση
των στοιχείων μπορεί να μεταβληθεί, χωρίς να επηρεάσει την όλη
λογική σχέση των στοιχείων)
 Εύκολες και γρήγορες διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Η εφαρμογή ενός ΣΔΒΔ σε έναν οργανισμό μπορεί να έχει άμεσα και
πολλά
μειονεκτήματα :
Παρόλα αυτά τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου η
χρήση ενός ΣΔΒΔ μπορεί να επιφέρει άσκοπο επιπλέον κόστος σε σύγκριση με
την παραδοσιακή επεξεργασία αρχείων. Το επιπλέον κόστος χρήσης ενός
ΣΔΒΔ μπορεί να οφείλεται στην υψηλή αρχική επένδυση σε υλικό, λογισμικό
και επιμόρφωση ή σε επιβαρύνσεις για την παροχή λειτουργιών ασφάλειας,
ελέγχου συγχρονισμού, ανάκαμψης και ορθότητας. Πρόσθετα προβλήματα
μπορεί να εμφανιστούν αν οι σχεδιαστές της βάσης δεδομένων δεν
σχεδιάσουν σωστά τη βάση, ή αν οι εφαρμογές
22
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του συστήματος βάσης δεδομένων δεν υλοποιηθούν σωστά.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα ΣΔΒΔ είναι μία συλλογή από προγράμματα που επιτρέπουν στους
χρήστες να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν μία βάση δεδομένων.
Επομένως, το ΣΔΒΔ είναι ένα γενικής χρήσης σύστημα λογισμικού που
διευκολύνει τις διαδικασίες ορισμού, κατασκευής και χειρισμού βάσεων
δεδομένων.
Συγκεκριμένα τα βήματα για το σχεδιασμό και υλοποίηση μίας βάσης
δεδομένων είναι :
1. Ο σχεδιασμός του εννοιολογικού σχήματος.
2. Ο σχολιασμός του εννοιολογικού σχήματος με τις όποιες επιλογές
χρειάζονται.
3. Ο σχεδιασμός του λογικού σχήματος (π.χ. σχεσιακός σχεδιασμός).
4. Το φινίρισμα του λογικού σχήματος όπως χρειάζεται (π.χ. μετονομασία
και επανατοποθέτηση στηλών).
5. Η δημιουργία του εσωτερικού σχήματος (π.χ. στη Microsoft Access).
6. Η δημιουργία των εξωτερικών σχημάτων (π.χ. φόρμες, αναφορές).
7. Η επιβολή ρυθμίσεων ασφαλείας.
8. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων.
9. Η εφαρμογή ερωτημάτων και ενημερώσεων στη βάση δεδομένων.
10. Η ενημέρωση των σχημάτων όπου χρειάζεται.
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Κεφάλαιο 3ο
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παραγωγή και τη λειτουργία
του λογισμικού.
Παρουσιάζονται

ακόμη

τα

διάφορα

εργαλεία

δημιουργίας

της

εφαρμογής μας, καθώς επίσης και ο λόγος που τα χρησιμοποιήσαμε.
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Η παραγωγή και λειτουργία του λογισμικού
Περίληψη
Η διαδικασία τις παραγωγής του λογισμικού ήταν μια δύσκολη
απόφαση.

Η

υλοποίηση

ενός

τέτοιου

λογισμικού

απαιτούσε

πολλές

διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις. Εκτός αυτού, η πολυπλοκότητα και το
μέγεθος του μεγαλύτερου μέρους του λογισμικού απαιτούσε την συνεχή
επαφή με την βάση δεδομένων. Το κομμάτι αυτό ήταν που έκανε την
ανάπτυξή του ακόμη πιο δύσκολη.
Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε

συνδυασμό των

προγραμματιστικών εργαλείων και γλωσσών τα οποία διευκόλυναν αρκετά τη
δουλειά μας και ταυτόχρονα διασφάλισαν την παραγωγή ποιοτικού κώδικα και
την σταθερή λειτουργία του.

Η παραγωγή του λογισμικού – Εργαλεία δημιουργίας
διαδικτυακής εφαρμογής

Για την υλοποίηση της εφαρμογής διαχείρισης φροντιστηρίου ξένων
γλωσσών,

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία δημιουργίας διαδικτυακής

εφαρμογής:


HTML



PHP



MySql



Joomla



CSS



JavaScript
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Παρακάτω

θα

εξηγήσουμε

αναλυτικά

το

κάθε

εργαλείο

που

χρησιμοποιήσαμε στην πτυχιακή μας και θα αιτιολογήσουμε γιατί επιλέξαμε τα
συγκεκριμένα εργαλεία.

Apache Web Server
Ο Apache Web Server είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει το όνομά του.
Πρόκειται δηλαδή για έναν εξυπηρετητή (server) του παγκόσμιου Ιστού
(Web). Με τον όρο server εννοούμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που
φιλοξενούν ιστοσελίδες. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και για το μηχάνημα
εξυπηρετητή (hardware) αλλά και για το πρόγραμμα (software). Στη
παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε μόνο με το software και συγκεκριμένα με
τον Apache.

Εικόνα 1 - Λογότυπο Apache Server

Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή ο οποίος μπορεί να
χρησιμοποιεί διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, Microsoft
Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο
ρόλος του Apache είναι να αναμένει αιτήσεις από διάφορα προγράμματα –
χρήστες (clients) όπως είναι ένας ο φυλλομετρητής (browser) ενός χρήστη και
στη συνέχεια να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις “σερβίροντας” τις σελίδες που
ζητούν είτε απευθείας μέσω μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), είτε μέσω
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ενός συνδέσμου (link). Ο τρόπος με τον οποίο ο Apache εξυπηρετεί αυτές τις
αιτήσεις, είναι σύμφωνος με τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο HTTP
(Hypertext Transfer Protocol).

Το ξεκίνημα και η εξέλιξη του Apache
Η περίοδος έναρξης της δημιουργίας του προγράμματος χρονολογείται
στις αρχές του 1990, όταν άρχισε να αναπτύσσεται από τον Robert McCool,
ως ένα project του National Center for Supercomputing Applications (NCSA)
με το όνομα HTTPd (HTTP daemon). Το 1994 ο Robert McCool αποχώρησε
από

το

NCSA

με

αποτέλεσμα

το

NCSA

HTTPd

να

μείνει

σχεδόν

εγκαταλειμμένο, πέρα από κάποιες διορθώσεις (patches) που ανέπτυσσαν και
διένειμαν εκτός από τον McCool και άλλοι προγραμματιστές,. Το 1995 ανέλαβε
το πρόγραμμα το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation),
το οποίο διατηρεί την εποπτεία του έως και σήμερα.

Ο Apache σήμερα
Ο

Apache

HTTP

αναπτύσσεται

από

την

“Κοινότητα

Ανοιχτού

Λογισμικού” και η εποπτεία, υποστήριξη, και διάθεση του προγράμματος
γίνεται από το Apache Software Foundation. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτού
κώδικα (open source), κάτι που σημαίνει ότι σύμφωνα με την άδεια χρήσης
του (license), διατίθεται δωρεάν και μπορούν να γίνουν ελεύθερα από το
χρήστη προσθήκες και τροποποιήσεις στον κώδικα του.

Η προέλευση του ονόματος του
Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματος του. Η
πρώτη εντοπίζεται στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, τότε που ως NCSA
HTTPd έπρεπε να αναπτύσσονται συνεχώς διορθώσεις (patches) για να
ενσωματωθούν στον αρχικό του κώδικα με αποτέλεσμα να του δοθεί το
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όνομα a patchy server. Η δεύτερη εκδοχή σύμφωνα με το ίδρυμα Apache,
αναφέρει ότι το όνομα αυτό δόθηκε προς τιμήν των ιθαγενών Ινδιάνων της
Αμερικής και συμβολίζει το μαχητικό πνεύμα και την αντοχή.

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του Apache HTTP
Ο Apache διαθέτει ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να υποστηρίξει
μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών με τις οποίες και συνεργάζεται. Οι δυνατότητες
του προγράμματος αυτού καθαυτού και τα χαρακτηριστικά του δεν είναι και
τόσο πολλά. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του όμως, το οποίο και
του δίνει μεγάλες δυνατότητες, είναι ότι μπορεί να προσαρμόσει επάνω του
πολλές προσθήκες προγραμμάτων (modules), τα οποία με τη σειρά τους
παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά από τα πιο γνωστά modules του
Apache HTTP είναι τα modules πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα τα
mod_access, mod_auth, mod_digest κ.λπ. Παρέχει επίσης SSL σε TLS μέσω
των

(mod_ssl),

και

proxy

module

(mod_proxy),

πραγματοποιεί

ανακατευθύνσεις διευθύνσεων (URL rewrites) μέσω του mod_rewrite,
καταγραφές συνδέσεων μέσω του mod_log_config, συμπίεση αρχείων μέσω
του mod_gzip και πολλά άλλα modules τα οποία διατίθενται είτε από το
Apache Software Foundation, είτε από τρίτες εταιρίες λογισμικού.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό – δυνατότητα του Apache HTTP, είναι ότι
μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Ο Apache HTTP
υποστηρίζει

επίσης

αρκετές

διάσημες

εφαρμογές

και

γλώσσες

προγραμματισμού όπως MySQL, PHP, Perl, Python κ.λπ.
Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του που
κάνουν τον Apache τον πιο δημοφιλή Web Server από το 1996 έως τις μέρες
μας. Περισσότερο από το 50% των ιστοχώρων του παγκόσμιου ιστού,
χρησιμοποιεί τον Apache ως εξυπηρετητή. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν
αντίστοιχα προγράμματα, όπως το Microsoft Internet Information Services
(IIS), ο Sun Java System Web Server, ο Zeus Web Server κα.
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HTML
H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language
(γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμησης
σελίδων του World Wide Web (www ή απλά ιστού: Web). Είναι μία γλώσσα
προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για να σημάνει ένα τμήμα κειμένου και να
το κάνει να εμφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και
εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο την
μορφοποίηση κειμένου, αλλά μεγάλωσε και ενσωμάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές
κ.α.
Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags (ετικέτες) για την
μορφοποίηση κειμένου, για την δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης
ανάμεσα σε ιστοσελίδες, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web
Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία tags (ετικέτες) μεταφράζονται
σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα την εμφάνιση και την
λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας.
Η html χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή μας για την δημιουργία των
σελίδων και την σχεδίαση πάνω σε αυτές όλων των αντικειμένων όπως
φόρμες εισαγωγής, φόρμες αναζήτησης, εικόνες κ.α.

Τα πλεονεκτήματα της HTML είναι:
1. Σελίδες που φορτώνουν πιο γρήγορα
Τα αυτόματα προγράμματα τοποθετούν συχνά άχρηστο κώδικα που
μπερδεύει τον browser και καθυστερεί την εμφάνιση της σελίδας (π.χ. table
rendering)
2. Μεγαλύτερη αξιοπιστία
Όπως κάθε λογισμικό, έτσι και τα προγράμματα κατασκευής σελίδων
δεν είναι 100% WYSIWYG (What you see is what you get). Το τελικό
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αποτέλεσμα που μας παρουσιάζουν λοιπόν δεν είναι πάντοτε ακριβώς το ίδιο
με αυτό που θα δει ο επισκέπτης της σελίδας μας.
3. Εξυπνότερη σχεδίαση
Μας

είναι

ευκολότερο

να

δημιουργήσουμε

σελίδες

που

θα

προσαρμόζονται αυτόματα στις ιδιαιτερότητες της οθόνης κάθε χρήστη (π.χ.
χρησιμοποιώντας ποσοστά αντί για απόλυτες τιμές στο πλάτος των tables).
4. Καλύτερος έλεγχος του αποτελέσματος
Κάθε αυτόματο πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά έναν μεταφραστή που
μετατρέπει τη σχεδίαση και τις επιθυμίες μας σε γλώσσα HTML. Καμία
μετάφραση όμως δεν είναι άψογη (ειδικά αν γίνεται από υπολογιστή) και
πολλά σημαντικά στοιχεία κινδυνεύουν να απαλειφθούν από το τελικό
αποτέλεσμα.
5. Υψηλότερη ευελιξία
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων της
γλώσσας HTML, ενώ κάθε αυτόματο πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο ένα
υποσύνολο αυτών.
6. Ευκολότερη επίλυση προβλημάτων (debugging)
Επειδή κατανοούμε απόλυτα τις ιδιομορφίες και τα χαρακτηριστικά της
σελίδας που δημιουργήσαμε, μπορούμε να βρούμε ευκολότερα και να
διορθώσουμε

τα

όποια

προβλήματα

εμφανιστούν

σε

αυτήν

(π.χ.

ασυμβατότητα με κάποιους browsers).
7. Επέκταση σε άλλα γνωστικά αντικείμενα
Όποιος γνωρίζει κώδικα HTML μπορεί πολύ ευκολότερα να κατανοήσει
και να αξιοποιήσει άλλες τεχνολογίες όπως XML, scripting κ.λπ.
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Εικόνα 2 - HTML

Δημιουργία αρχείων HTML
Η δημιουργία αρχείων HTML είναι πολύ απλή. Αρκεί να “τρέξουμε” έναν
οποιοδήποτε διορθωτή κειμένου text, όπως το Notepad των Windows. Να
γράψουμε τον κώδικα HTML που επιθυμούμε και να το αποθηκεύσουμε
(σώσουμε) σε ένα αρχείο με κατάληξη .htm ή .html. Συνήθως αποθηκεύουμε
με επέκταση .html όταν θα δημοσιεύσουμε τα αρχεία μας σε διακομιστή Unix.
Αντίθετα ο εξυπηρετητής Windows NT καταλαβαίνει τα αρχεία και σαν .htm
και σαν .html.
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PHP
Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή ,
σχεδιασμένη ειδικά για το Web. Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορούμε να
ενσωματώσουμε PHP κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα
επισκεπτόμαστε τη σελίδα. Ο ΡΗΡ κώδικας μεταφράζετε στο Web διακομιστή
και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει ο επισκέπτης.
Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου,
του Rasmus Lerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει
περάσει από τρεις βασικές εκδόσεις . Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση
σχεδόν σε πέντε εκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός
μεγαλώνει γρήγορα.
Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικα. Έχουμε πρόσβαση στον
κώδικα προέλευσης. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, να τον αλλάξουμε
και να τον αναδιανείμουμε, χωρίς χρέωση.
Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page (προσωπική αρχική
σελίδα), αλλά άλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει PHP

Hypertext Preprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου PHP).
Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 5. Αυτή η έκδοση έχει
μερικές μεγάλες βελτιώσεις στη γλώσσα.

Τα πλεονεκτήματα της ΡΗΡ είναι:
1. Υψηλή απόδοση
Η ΡΗΡ είναι πολύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή μπορείτε
να εξυπηρετήσετε εκατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Οι δοκιμές που
δημοσιεύθηκαν από την Zend Technologies (http://www.zend.com), δείχνουν
ότι η ΡΗΡ ξεπερνά τους ανταγωνιστές της
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2. Διασυνδέσεις

με

πολλά

διαφορετικά

συστήματα

βάσεων

δεδομένων
Η ΡΗΡ έχει εγγενείς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων
δεδομένων. Εκτός από την MySQL, μπορείτε να συνδεθείτε κατευθείαν με τις
βάσεις δεδομένων PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, filePro, Informix,
InterBase, Sybase, μεταξύ άλλων.
Χρησιμοποιώντας το Open Database Connectivity Standard (ODBC)
μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα
πρόγραμμα οδήγησης ODBC. Αυτό περιλαμβάνει και τα προϊόντα της Microsoft
products, μεταξύ άλλων.

3. Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web
διαδικασίες
Επειδή η ΡΗΡ σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται στο Web, έχει πολλές
ενσωματωμένες βιβλιοθήκες, που εκτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες
σχετικές με το Web. Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες GIF δυναμικά, να
συνδεθείτε

με

άλλες

υπηρεσίες

δικτύων,

να

στείλετε

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, να δουλέψετε με cookies και να δημιουργήσετε PDF έγγραφα,
όλα αυτά με λίγες γραμμές κώδικα.

4. Χαμηλό κόστος
Η ΡΗΡ είναι δωρεάν. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση
από το http://www.php.net, χωρίς χρέωση.

5. Ευκολία μάθησης και χρήσης
Η σύνταξη της ΡΗΡ βασίζεται σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού,
βασικά στην C και στην Perl.

6. Μεταφερσιμότητα
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Η ΡΗΡ είναι διαθέσιμη για πολλά λειτουργικά συστήματα. Μπορείτε να
γράψετε κώδικα ΡΗΡ για δωρεάν συστήματα τύπου Unix, όπως LINUX και
FreeBSD, για εμπορικές εκδώσεις του UNIX, όπως το Solaris και το IRIX ή για
διαφορετικές εκδώσεις των Microsoft Windows.
Ο κώδικα σας συνήθως θα δουλεύει χωρίς αλλαγές στα συστήματα που
τρέχουν την ΡΗΡ.
7. Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης
Έχετε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης της ΡΗΡ. Αντίθετα με
εμπορικά, κλειστά προγράμματα, αν υπάρχει κάτι που θέλετε να αλλάξετε ή να
προσθέσετε στη γλώσσα, μπορείτε να το κάνετε.
Δεν χρειάζεται να περιμένετε τον κατασκευαστή να εμφανίσει
διορθώσεις. Δεν θα ανησυχείτε αν ο κατασκευαστής θα σταματήσει να
υπάρχει ή αν θα σταματήσει να υποστηρίζει το προϊόν.

Εικόνα 3 - PHP

Τι μπορεί να κάνει η PHP
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Η php μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα από μία φόρμα, να
δημιουργήσει δυναμικό περιεχόμενο σε ιστοσελίδες, αλλά και να αποστέλλει
και να λαμβάνει cookies. Επίσης υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HTTP, IMAP,
SNMP, NNTP και POP3, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα συνομιλίας.
Ακριβώς αυτή είναι και η χρήση της στην εφαρμογή μας. Επεξεργάζεται
τα δεδομένα από τις φόρμες, ενημερώνει τους πίνακες της βάσης δεδομένων
και δημιουργεί νέα δυναμικά περιεχόμενα τα οποία είναι τα αποτελέσματα από
τις επεξεργασίες των φορμών.

MySQL

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό, σύστημα διαχείρισης

βάσεων δεδομένων. Μια βάση δεδομένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να
αναζητάτε, να ταξινομείτε και να ανακαλείτε τα δεδομένα αποτελεσματικά.
Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, για να
μπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη
πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να
έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής
πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL (Structured Query Language) την
τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων.
H MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της ξεκινά από
το 1979. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η χρήση της MySql στην
εφαρμογή μας έχει να κάνει με την δημιουργία της βάσης δεδομένων και των
πινάκων που την αποτελούν.

Τα πλεονεκτήματα της MySQL είναι:
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1. Απόδοση
Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Μπορείτε να δείτε την σελίδα
δοκιμών

http://web.mysql.com/benchmark.html.

Πολλές

από

αυτές

τις

δοκιμές δείχνουν ότι η MySQL είναι αρκετά πιο γρήγορη από τον
ανταγωνισμό.
2. Χαμηλό κόστος
Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα (Open
Source) ή με χαμηλό κόστος, αν πάρετε εμπορική άδεια, αν απαιτείται από την
εφαρμογή σας.

Εικόνα 4 – MySql

3. Ευκολία Χρήσης
Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL. Αν
έχετε χρησιμοποιήσει ένα άλλο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων δεν
θα έχετε πρόβλημα να προσαρμοστείτε σε αυτό.
4. Μεταφερσιμότητα
Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα
Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows .
5. Κώδικας Προέλευσης
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Όπως και με την ΡΗΡ, μπορείτε να πάρετε και να τροποποιήσετε τον
κώδικα προέλευσης της MySQL.

37

38 Σύστημα διαχείρισης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

JavaScript
JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την
εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το
πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται
ECMAscript.
Η χρήση της στην εφαρμογή μας είναι στην εμφάνιση μηνυμάτων όταν
πληκτρολογούνται λάθος στοιχεία και στην αυτόματη ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση στοιχείων φόρμας

Ιστορία της JavaScript
Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον
Brendan Eich της εταιρείας Netscape με την επωνυμία Mocha. Αργότερα,
μετονομάστηκε σε LiveScript, και τελικά σε JavaScript, κυρίως επειδή η
ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού
Java. LiveScript ήταν το επίσημο όνομα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά
κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις με το πρόγραμμα
περιήγησης στο Web, Netscape Navigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέμβριο του
1995. Το LiveScript μετονομάστηκε σε JavaScript σε μια κοινή ανακοίνωση με
την εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου, 1995, όταν επεκτάθηκε
στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή
2.0B3.
Η JavaScript απέκτησε μεγάλη επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του
πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε
διάφορα προγράμματα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία
Microsoft ονόμασε την εφαρμογή της σε JScript για να αποφύγει δύσκολα
θέματα εμπορικών σημάτων. JScript πρόσθεσε νέους μεθόδους για να
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διορθώσει τα Y2K-προβλήματα στην JavaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην
java.util.Date τάξη της Java. JScript περιλήφθηκε στο πρόγραμμα Internet
Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1996.

Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη
γλώσσα JavaScript στο Ecma International (μια οργάνωση της τυποποίησης
των γλωσσών προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και
στη συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που
ονομάζεται ECMAScript.
Η

JavaScript έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες

προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web).
Αρχικά, όμως, πολλοί επαγγελματίες προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα
διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι
επαγγελματίες προγραμματιστές (και μεταξύ άλλων λόγων). Με τη χρήση της
τεχνολογίας Ajax, η JavaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε
πιο επαγγελματική προσοχή προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα
καινοτόμο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη
βελτίωση προγραμματισμού με JavaScript, καθώς και αυξημένη χρήση της
JavaScript έξω από τα προγράμματα περιήγησης στο Web.

Μοντέλο εκτέλεσης
Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα
προγραμματισμού

C,

αν

και

έχει

εξελιχθεί,

ενσωματώνοντας

πια

χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του
πελάτη (client), που ήταν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη, και
χαρακτηρίστηκε σαν client-side γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι
η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού
περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά στο
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πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε
στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα, άλλες γλώσσες όπως η PHP εκτελούνται στο
διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού).
Παρά την ευρεία χρήση της Javascript για συγγραφή προγραμμάτων σε
περιβάλλον

φυλλομετρητή,

αξίζει

να

σημειωθεί

ότι

από

την

αρχή

χρησιμοποιήθηκε και για τη συγγραφή κώδικα από την πλευρά του
διακομιστή, από την ίδια τη Netscape στο προϊόν LiveWire, με μικρή επιτυχία.
Η χρήση της Javascript στο διακομιστή εμφανίζεται πάλι σήμερα, με τη
διάδοση του Node.js, ενός μοντέλου προγραμματισμού βασισμένο στα
γεγονότα (events).

Joomla
Το Joomla είναι μια ευέλικτη και φιλική εφαρμογή για την δημιουργία
και δημοσίευση στο διαδίκτυο (Internet) μιας προσωπικής ή εταιρικής
ιστοσελίδας. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας
όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι δυνατότητες
επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες.
Το Joomla είναι εφαρμογή ανοικτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση
του Joomla είναι δωρεάν. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το
τροποποιήσουμε και να διερευνήσουμε τις δυνατότητές του χωρίς να πρέπει
να πληρώσουμε κάποια άδεια χρήσης.
Το Joomla εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τον web server.
Ο χρήστης, έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης μέσω ενός web
browser, όπως είναι ο Internet Explorer ή ο Firefox και άλλοι.
Ο διαχειριστής, μπορείτε να προσθέσει οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικό
και έτσι να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του.
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεκινήσει κανείς να δουλεύει με το
Joomla. Αρχικά πρέπει να κατεβάσουμε την πιο πρόσφατη έκδοση του Joomla
από το διαδίκτυο. Η έκδοση που κατεβάσαμε για την δημιουργία της
εφαρμογής είναι 2.5.

Εικόνα 5 - Joomla

Μάθαμε περισσότερα για την χρήση του στον επίσημο ιστότοπο
www.joomla.org

(στα

αγγλικά)

και

στο

ελληνικό

site

υποστήριξης,

myjoomla.gr. Από τη στιγμή που το εγκαταστήσαμε, αναζητήσαμε επίσης
οδηγίες στο forum και στον ιστότοπο βοήθειας του Joomla.
Το επίπεδο γνώσεων που μας χρειάστηκε αρχικά ώστε να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε στην δημιουργία του κομματιού της εφαρμογής που
υλοποιήθηκε με το Joomla ήταν παρόμοιο με τη χρήση ενός επεξεργαστή
κειμένου.
Στην συνέχεια χρειάστηκαν παραπάνω γνώσεις τις οποίες αποκτήσαμε
μέσω του forum και σημειώσεων που βρήκαμε στο διαδίκτυο σχετικά με την
δυνατότητα προσθήκης διαφόρων εργαλείων στο Joomla για την καλύτερη
εμφάνιση της εφαρμογής. Το χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε την αρχική
σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος στην οποία παρουσιάζονται τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που διαθέτει το κατάστημα και από εκεί υπάρχει η
δυνατότητα μετάβασης

στην

σελίδα της εφαρμογής

διαχείρισης

του

καταστήματος.
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Δυνατότητες του Joomla
Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις πιο δημοφιλείς δυνατότητες:
Μπορούμε από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο
διαδίκτυο να προσθέσουμε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας όπως, να
πληκτρολογήσουμε

κείμενο, να ανεβάσουμε φωτογραφίες, να φτιάξουμε

μενού επιλογών.
Η εφαρμογή υποστηρίζει διαφημιστικά banners για προώθηση δικών
μας προϊόντων και υπηρεσιών ή ως διαφημιστικό μέσο για τρίτους. Επίσης
μπορούμε να προσθέσουμε forum, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων,
βιβλία επισκεπτών και φόρμες επικοινωνίας.

Εικόνα 6 - Joomla

CSS (Cascading Style Sheets)
Το CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με
σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται
(μορφοποίηση) τα διάφορα στοιχεία στην ιστοσελίδα μας. Ακριβώς αυτή ήταν
και η χρήση της στην εφαρμογή μας, δηλαδή να ορίσουμε πως θα
εμφανίζονται τα κείμενα στις σελίδες μας, οι υπερσύνδεσμοι, οι εικόνες, το
φόντο των σελίδων.
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Εικόνα 7 - CSS

Τα πλεονεκτήματα της CSS είναι:
1. Πολύ

μεγαλύτερη

ευελιξία.

Το

CSS

κατέστησε

εφικτές

μορφοποιήσεις οι οποίες ήταν αδύνατες ή πολύ δύσκολες με την
κλασσική HTML.
2. Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων. Η εμφάνιση ενός
ολόκληρου site μπορεί να ελέγχεται από ένα μόνο εξωτερικό αρχείο
CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή στο στυλ της ιστοσελίδας μπορεί να γίνεται
με μια μοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για την
επεξεργασία πολλών σημείων σε κάθε σελίδα που υπάρχει στο site.
3. Μικρότερο μέγεθος αρχείου, δεδομένου ότι ο κάθε κανόνας
μορφοποίησης γράφεται μόνο μια φορά και όχι σε κάθε σημείο που
εφαρμόζεται.
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4. Καλύτερο SEO (Search engine optimization). Οι μηχανές
αναζήτησης δεν «μπερδεύονται» ανάμεσα σε περιεχόμενο και τη
μορφοποίηση του, αλλά έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο σκέτο,
οπότε είναι πολύ ευκολότερο να το καταγράψουν και να το
αρχειοθετήσουν (indexing).
5. Γρηγορότερες σελίδες. Όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικό αρχείο
CSS, ο browser την πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα το
αποθηκεύει στην cache, οπότε δεν χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά
κάθε φορά που κατεβάζει ο χρήστης κάποια άλλη σελίδα.

Πως εισάγουμε CSS στη σελίδα μας
Μπορούμε να εισάγουμε CSS στη σελίδα μας με τρεις διαφορετικούς
τρόπους, αναλόγως την περίπτωση. Οι τρόποι αυτοί, κατά σειρά φθίνουσα
προτεραιότητας, είναι:

Inline CSS: Αν επιθυμούμε να μορφοποιήσουμε ένα στοιχείο μόνο, και
δεν πρόκειται να χρειαστούμε αυτό το είδος μορφοποίησης για τίποτε άλλο
στο site, μπορούμε να γράψουμε CSS properties μέσα στο attribute style, το
οποίο το διαθέτει σχεδόν κάθε στοιχείο html. Παραδείγματος χάριν, για να
κάνουμε μια συγκεκριμένη παράγραφο κόκκινη, μπορούμε να προσθέσουμε
style=”color:red;” στο <p> tag (ολοκληρωμένα: <p style=”color:red;”>).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν κάποιες από τις ιδιότητες που θα γράψουμε εντός
της attribute style ενός στοιχείου «συγκρούονται» με κανόνες CSS που έχουν
οριστεί για αυτό αλλού και το αφορούν, τότε ο browser θα επιλέξει να
εφαρμόσει αυτά που γράψαμε εντός του attribute style, ως πιο συγκεκριμένα
για το στοιχείο αυτό.

CSS για μια συγκεκριμένη σελίδα: Πολλές φορές, μπορεί να
θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες CSS μόνο για τη συγκεκριμένη
σελίδα και όχι για όλο το site (ή να διαφοροποιήσουμε σε κάποιες ιδιότητες
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τους υπάρχοντες). Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό, για να μην
δημιουργήσουμε ξεχωριστό αρχείο CSS είναι να εισάγουμε εντός των tags
<head>...</head> της σελίδας τους κανόνες CSS μας μέσα σε <style> tags
(με την html attribute type τους σε text/css). Παραδείγματος χάριν, για να
κάνουμε το χρώμα γραμμάτων μιας συγκεκριμένης σελίδας γκρι, θα γράφαμε
στο head της: <style type=”text/css”> body { color:gray; } </style> Αξίζει να
σημειωθεί ότι συνήθως όταν ξεκινάμε την ανάπτυξη ενός site, είναι πιο βολικό
να χρησιμοποιήσουμε

αυτό

τον

τρόπο

αρχικά,

μιας και

πρέπει

να

επεξεργαζόμαστε μόνο ένα αρχείο αντί για δύο. Όταν τελειώνουμε την πρώτη
σελίδα, συνήθως μεταφέρουμε το CSS που έχουμε γράψει σε εξωτερικό
αρχείο ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους κανόνες CSS και
στις άλλες σελίδες του site μας, χωρίς να πρέπει φυσικά να τους κάνουμε
αντιγραφή σε κάθε σελίδα.

Εξωτερικό αρχείο CSS: Η πιο «σωστή» χρήση του CSS και αυτή που
θα έπρεπε να είναι η πρώτη λύση στην οποία θα καταφύγουμε, είναι η χρήση
εξωτερικού αρχείου CSS. Για να τη χρησιμοποιήσουμε, γράφουμε τους
κανόνες CSS μας σε ένα αρχείο με επέκταση css (πχ main.css) και στο head
της

κάθε

σελίδας

του

site

μας

γράφουμε

<link

href="main.css"

type="text/css" /> (αν το όνομα του αρχείου CSS είναι main.css, αλλιώς
προφανώς γράφουμε το σωστό όνομα αρχείου). Αξίζει να σημειωθεί ότι
μπορούμε να έχουμε πολλά αρχεία css στην ίδια σελίδα, και μεγαλύτερη
προτεραιότητα έχει πάντα αυτό που έχει γραφτεί τελευταίο.

 Εγκατάσταση HTML, CSS
Τα συγκεκριμένα εργαλεία δημιουργίας στατικών και δυναμικών
ιστοσελίδων και μορφοποίησης δεν χρειάζεται να τα εγκαταστήσουμε σε
κάποιον υπολογιστή για να δουλέψουμε μαζί τους. Απλά μόνο χρειάζεται
γνώση των εντολών τους για να ανοίξουμε έναν κειμενογράφο και να
γράψουμε τον κώδικα που θέλουμε.
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Κεφάλαιο 4ο
Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων, της
αυτοαξιολόγησης της εφαρμογής που δημιουργήσαμε, καθώς επίσης και ιδέες
για παραπέρα ανάπτυξη της δουλειάς που κάναμε.
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Συμπεράσματα και αυτοαξιολόγηση

Αυτοαξιολόγηση
Αρχικά, θα λέγαμε πως στη συγκεκριμένη πτυχιακή υπήρξαν οι
προκαθορισμένες απαιτήσεις του χρήστη (οι οποίες αναφέρονται παραπάνω)
όπως σε κάθε λειτουργική ή μη εφαρμογή.
Μπορούμε να πούμε πως η εφαρμογή που υλοποιήσαμε καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις του χρήστη και με το παραπάνω διότι υπήρξαν αλλαγές κατά
την υλοποίησή της στις οποίες ανταπεξήλθαμε θετικά.
Εν τέλει, μπορούμε να πούμε πλέον πως η εφαρμογή μας είναι πλήρως
υλοποιήσιμη και λειτουργική.
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Ιδέες για ανάπτυξη της εφαρμογής
Στα

πλαίσια

της

πτυχιακής

εργασίας

«Σύστημα

διαχείρισης

φροντιστηρίου ξένων γλωσσών», οι απαιτήσεις του χρήστη (στην περίπτωσή
μας ο επιβλέπων καθηγητής), ήταν η εφαρμογή μας να υλοποιηθεί σε τοπικό
περιβάλλον

αλλά να έχει την δυνατότητα να τρέξει και σε διαδικτυακό

περιβάλλον.
Συμπερασματικά, μια ιδέα θα ήταν η συγκεκριμένη πτυχιακή να μπορεί
να αναπτυχθεί στο μέλλον με πλήρη υποστήριξη στη διαχείριση οικονομικών
του φροντιστηρίου και να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
οικονομικά στοιχεία των μαθητών. Επίσης θα μπορούσε να διαθέτει
περιβάλλον με εικονικές εξετάσεις για εξάσκηση το οποίο θα ήταν ενεργό μόνο
στους μαθητές του φροντιστηρίου. Ακόμη θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπήρχε
περιβάλλον όπου ο μαθητής θα μπορούσε να υποβάλει εργασίες που έχει να
υλοποιήσει στο σπίτι. Τέλος θα ήταν χρήσιμο να διαθέτει χώρο με σημειώσεις,
βίντεο καθηγητών για περαιτέρω μελέτη ή εμβάθυνση για όσους μαθητές το
θέλουν.
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Παράρτημα Α
Στο παράστημα Α γίνεται αναφορά στο Εγχειρίδιο για τον Χρήστη
(user manual). Καθώς επίσης και ο τρόπος εγκατάστασης της Joomla.
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Ο τρόπος εγκατάστασης του λογισμικού στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εγχειρίδιο χρήσης (user
manual)
Εγκατάσταση προγράμματος
Για να μπορεί το λογισμικό να λειτουργήσει και να εκμεταλλευτεί ο
διαχειριστής και οι χρήστες όλες τις δυνατότητες που περιλαμβάνει, θα πρέπει
να γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού. Με αυτό τον τρόπο η διαδικτυακή
εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των Windows που μας επιτρέπουν
και την εκτέλεση πολλών εργασιών.

Απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση
Λειτουργικό σύστημα 32-bit / 64-bit Windows


Windows XP x86 / x64 versions



Windows Vista x86 / x64 versions



Windows 7 x86 / x64 versions



Windows 8 x86 / x64 versions



Windows Server 2003 x86 / x64 versions



Windows Server 2008 R2 x86 / x64 versions



Windows Server 2012 x86 / x64 versions

Απαιτήσεις συστήματος


Ελάχιστη επεξεργαστική ισχύς 1 GHz 32-bit/64-bit



Ελάχιστη Μνήμη Συστήματος RAM 512 ΜΒ



Ελάχιστη ανάλυση Οθόνης 1024x768



Ελάχιστη απεικόνιση χρώματος 32 bits



.Net Framework > 3.5
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Διαδρομή αντιγραφής φακέλου με αρχεία εφαρμογής


C:\wamp\www\tutorial

Δημιουργία βάσης δεδομένων και ανέβασμα πινάκων

Εικόνα 8 - Άνοιγμα του phpmyadmin

Εικόνα 9 - Δημιουργία βάσης δεδομένων
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Εικόνα 10 - Ανέβασμα πινάκων στη βάση δεδομένων

Εικόνα 11 - Βάση δεδομένων tutorial

Εικόνα 12 - Άνοιγμα του localhost για εκτέλεση εφαρμογής
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 Εγκατάσταση APACHE, PHP, MySQL με τον WampServer
Τρέχετε το WampServer2.0a.exe οπότε και ξεκινάει ο οδηγός της
εγκατάστασης. Χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές, αρκεί να επιλέγετε next
μέχρι το τέλος. Στη συνέχεια ακολουθούν screenshots με συγκεκριμένα
σημεία της διαδικασίας. Αν έχετε κάποια παλιότερη έκδοση θα πρέπει να την
απεγκαταστήσετε καθώς η νέα έκδοση του WAMP (WampServer 2) δεν
λειτουργεί ως update.

Εικόνα 13 - Αρχική εικόνα της διαδικασίας
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Εικόνα 14- Αφού αντιγραφούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα εγκατάστασης
σας ρωτά για ρυθμίσεις της PHP. Αγνοείτε τις ρυθμίσεις του mail server και πατάτε Next.
Πατώντας Finish ξεκινά το WampServer2 που μόλις εγκαταστάθηκε. Επίσης ένα νέο
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Εικόνα 15- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εμφανίζεται στο systray το εικονίδιο του
wamp. Τοποθετώντας τον κέρσορα εμφανίζεται το μήνυμα ότι όλες οι υπηρεσίες τρέχουν
κανονικά. H ένδειξη server Online/offline αναφέρεται στο αν ο server θα είναι ο

Εικόνα 16- Κλικ στο εικονίδιο και εμφανίζεται μενού. Στο δεύτερο μέρος είναι οι επιλογές για
διαχείριση των υπηρεσιών (Restart, Start, Stop). Στο πρώτο μέρος υπάρχουν σύνδεσμοι για τον
localhost, και τα δυο γραφικά web περιβάλλοντα για διαχείριση της M
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Εικόνα 17 - Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο localhost ανοίγει ο browser στην αρχική σελίδα του
server. Κάτω από την επιλογή “Your projects” εμφανίζονται οι φάκελοι που δημιουργούνται
μέσα στο DocumentRoot
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Εικόνα 18 - Δημιουργούμε τον φάκελο που θα τοποθετήσουμε τα αρχεία της εφαρμογής

Εικόνα 19 - Στην κεντρική σελίδα του server κάτω από την επιλογή “Your projects” είναι
διαθέσιμα τα project που δημιουργείτε
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ JOOMLA

Εικόνα 20 - 1o βήμα εγκατάστασης

Εικόνα 21 - 2ο βήμα εγκατάστασης
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Εικόνα 22 - 3ο βήμα εγκατάστασης

Εικόνα 23 - 4ο βήμα εγκατάστασης
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Εικόνα 24 - 5ο βήμα εγκατάστασης

Εικόνα 25 - 6ο βήμα εγκατάστασης
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Εικόνα 26 - 7ο βήμα εγκατάστασης

Εικόνα 27 - Σύνδεση στο διαχειριστικό περιβάλλον της Joomla
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Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής.
Εδώ η χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί χρησιμοποιώντας το μενού και να
συνδεθεί στο σύστημα πατώντας στο “login”. Με την επιλογή «Αρχική»
από το μενού επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Εικόνα 28 - Αρχική Οθόνη Εφαρμογής Α

Εικόνα 29 - Αρχική Οθόνη Εφαρμογής Β
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Από το μενού «Διεύθυνση» μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με
τη διδασκαλία (υπομενού Διδασκαλία), να δει φωτογραφίες με τις αίθουσες
του φροντιστηρίου (υπομενού Αίθουσες) και να δει φωτογραφίες από
εκδηλώσεις του φροντιστηρίου (υπομενού Εκδηλώσεις).

Εικόνα 30 - Αίθουσες Διδασκαλίας

Από το μενού προγράμματα μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα
προγράμματα σπουδών όλων των γλωσσών που υποστηρίζει το φροντιστήριο
και όλα τα πτυχία που μπορεί να αποκτήσει.

Εικόνα 31 - Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικών
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Από το μενού «Εκπαιδευτικοί» μπορεί
να δει το εκπαιδευτικό
προσωπικό του φροντιστηρίου και τι διδάσκει ο καθένας. Από το μενού «Νέα»
μπορεί να δει όλα τα νέα του φροντιστηρίου προς το κοινό, καθώς και τους
επιτυχόντες του φροντιστηρίου στις εξετάσεις των πτυχίων.

Εικόνα 32 - Μενού Νέα, Επιτυχόντες
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Από το μενού επικοινωνία μπορεί να μάθει πληροφορίες σχετικά με τα
τηλέφωνα, email και την διεύθυνση του φροντιστηρίου. Επίσης μπορεί να δει
σε χάρτη την τοποθεσία που βρίσκεται το φροντιστήριο. Τέλος έχει
δυνατότητα να συμπληρώσει και να αποστείλει μέσο της φόρμας επικοινωνίας
μήνυμα προς το φροντιστήριο.

Εικόνα 33 - Επικοινωνία

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η φόρμα σύνδεσης στην οποία
μεταβήκαμε επιλέγοντας το “login”.

Εικόνα 34 - Φόρμα Σύνδεσης
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Όταν συνδεθεί στο σύστημα ένας μαθητής έχει τη δυνατότητα να δει
μέσο του μενού «Ιστορικό» τους βαθμούς των διαγωνισμάτων του, τους
βαθμούς των ελέγχων του και το ιστορικό ερωτήσεων απαντήσεων που έχουν
πέσει κατά καιρούς στα διάφορα διαγωνίσματα.

Εικόνα 35 - Βαθμοί Διαγωνισμάτων

Από το μενού «Δίδακτρα» ο μαθητής μπορεί να δει το ιστορικό
πληρωμών και υπολοίπων του για όλα τα χρόνια που είναι ενεργός μαθητής
του φροντιστηρίου.

Εικόνα 36 - Δίδακτρα
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Από το μενού «Νέα» μπορεί να διαβάσει όλα τα νέα του
φροντιστηρίου που αφορούν τον ίδιο μόνο. Από το μενού «Λογαριασμός»
μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσής του στο σύστημα (username,
password) ώστε να μην είναι αυτά που του έδωσε το φροντιστήριο αρχικά.

Εικόνα 37 - Αλλαγή Κωδικού

Εικόνα 38 - Αλλαγή Username
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Όταν συνδεθεί στο σύστημα ένας καθηγητής έχει τη δυνατότητα
καταχωρήσει μέσο του μενού «Βαθμολογία» τους βαθμούς των
διαγωνισμάτων των μαθητών και τους βαθμούς των ελέγχων τους. Επίσης
μπορεί να δει το ιστορικό ερωτήσεων απαντήσεων των διαγωνισμάτων.

Εικόνα 39 - Καταχώρηση Βαθμολογιών

Από το μενού «Νέα» μπορεί να διαβάσει όλα τα νέα του φροντιστηρίου
που αφορούν τον ίδιο μόνο. Από το μενού «Λογαριασμός» μπορεί να αλλάξει
τα στοιχεία σύνδεσής του στο σύστημα (username, password) ώστε να μην
είναι αυτά που του έδωσε το φροντιστήριο αρχικά.

Εικόνα 40 - Νέα Καθηγητή
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Όταν συνδεθεί στο σύστημα η γραμματεία έχει τη δυνατότητα από το
μενού «Διαχείριση» και το υπομενού «Προσθήκη» να καταχωρήσει νέους
μαθητές, νέους καθηγητές, νέες ανακοινώσεις (νέα), νέους επιτυχόντες, νέες
ερωτήσεις και απαντήσεις ιστορικού για διαγωνίσματα.

Εικόνα 41 - Προσθήκη Μαθητή

Εικόνα 42 - Προσθήκη Νέου
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Εικόνα 43 - Προσθήκη Ερωτήσεων Απαντήσεων

Η γραμματεία έχει τη δυνατότητα από το μενού «Διαχείριση»,
υπομενού «αναζήτηση» να αναζητήσει, να τροποποιήσει και να διαγράψει τα
στοιχεία μαθητών, καθηγητών, ανακοινώσεων και ιστορικού ερωτήσεων
απαντήσεων διαγωνισμάτων.

Εικόνα 44 - Αναζήτηση Μαθητή
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Εικόνα 45 - Αποτελέσματα Αναζήτησης

Εικόνα 46 - Τροποποίηση Στοιχείων Μαθητή

Από το μενού «Δυναμικό» και τα υπομενού «Μαθητολόγιο»,
«Καθηγητές» έχει την δυνατότητα η γραμματεία να δει το σύνολο των
μαθητών σε λίστα ταξινομημένη και το σύνολο των καθηγητών.
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Από το μενού «Δίδακτρα» η γραμματεία καταχωρεί τα νέα οικονομικά
στοιχεία του μαθητή για τη νέα χρονιά και το νέο πρόγραμμα σπουδών μέσο
του υπομενού «Προσθήκη». Από το υπομενού «Πληρωμή» η γραμματεία
βλέπει όλες τις οικονομικές πληροφορίες του μαθητή και αλλάζει τα οικονομικά
στοιχεία όταν ο μαθητής πληρώνει κάποιο ποσό. Από το υπομενού «Οφειλές»
η γραμματεία βλέπει σε λίστα όλους τους οφειλέτες και έει την δυνατότητα να
τους αποστείλει email σχετικά με την οφειλή τους.

Εικόνα 47 - Νέα Δίδακτρα

Εικόνα 48 - Πληρωμεί Διδάκτρων
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Εικόνα 49 - Λίστα Οφειλετών

Από το μενού «Λογαριασμός» μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσής
του στο σύστημα (username, password).

Εικόνα 50 - Αλλαγή Κωδικού Γραμματείας
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Παράρτημα Β
Στο παράστημα Β καταγράφετε το λεξικό δεδομένων της εφαρμογής.
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Λεξικό δεδομένων
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

ΠΟΥ

ΠΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΑ – ΤΙΜΕΣ

Professor

Καθηγητής

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Καθηγητών

-

Pid

Κωδικός

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 3 ψηφίων

>=1 και <=999

Pfname

Όνομα

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Plname

Επώνυμο

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Pphone

Τηλέφωνο

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 10 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 0-9

Pmobile

Κινητό

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 10 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 0-9

Pemail

Email

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Z, a-z, _, -, @

Planguage

Γλώσσα

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Penabled

Ενεργός

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 1 ψηφίων

0ή1

Pusername

Όνομα χρήστη

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Z, a-z, 0-9

Ppassword

Κωδικός Χρήστη

Πίνακας Professor

Πεδίο

Πεδίο 32 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Z, a-z, 0-9
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Student

Μαθητής

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Μαθητών

-

Sid

Κωδικός

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

>=1 και <=999999

Sfname

Όνομα

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Slname

Επώνυμο

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Saddress

Διεύθυνση

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 30 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω, κενό, 0-9

Sphone

Τηλέφωνο

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 10 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 0-9

Smobile

Κινητό

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 10 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 0-9

Semail

Email

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Z, a-z, _, -, @

Susername

Όνομα χρήστη

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Z, a-z, 0-9

Spassword

Κωδικός Χρήστη

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 32 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Z, a-z, 0-9

Senabled

Ενεργός

Πίνακας Student

Πεδίο

Πεδίο 1 ψηφίων

0ή1
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

ΠΟΥ

ΠΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΑ – ΤΙΜΕΣ

Nid

Νέα

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Νέων

-

Ndate

Ημερομηνία

Πίνακας News

Πεδίο

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ntitle

Τίτλος Νέων

Πίνακας News

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Ntext

Περιεχόμενο Νέων

Πίνακας News

Πεδίο

Πεδίο 250 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω και κενό

Nabout

Αφορά

Πίνακας News

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

>=1 και <=999999

Ntype

Τύπος Νέων

Πίνακας News

Πεδίο

Πεδίο 1 ψηφίων

1ή2ή3

Nenabled

Ενεργό

Πίνακας News

Πεδίο

Πεδίο 1 ψηφίων

0ή1

Examination

Εξετάσεις

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Εξετάσεων

Eid

Κωδικός

Πίνακας Examination

Πεδίο

Πεδίο 10 ψηφίων

Αυτόματη αρίθμηση

Eyear

Έτος

Πίνακας Examination

Πεδίο

Πεδίο 10 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Elesson

Μάθημα

Πίνακας Examination

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α-Ω, α-ω, κενό

-
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Etype

Τύπος

Πίνακας Examination

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Equestion

Ερώτηση

Πίνακας Examination

Πεδίο

Πεδίο 255 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Eanswer

Απάντηση

Πίνακας Examination

Πεδίο

Πεδίο 255 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Fee

Δίδακτρα

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Διδάκτρων

Fid

Κωδικός

Πίνακας Fee

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Αυτόματη αρίθμηση

Fyear

Έτος

Πίνακας Fee

Πεδίο

Πεδίο 4 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Fstudent

Μαθητής

Πίνακας Fee

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Fcertificate

Πτυχίο

Πίνακας Fee

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Fcurrent

Τρέχον ποσό

Πίνακας Fee

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Ftotal

Συνολικό ποσό

Πίνακας Fee

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Gradation

Βαθμολογία

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Βαθμολογιών

-
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Gid

Κωδικός

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Αυτόματη αρίθμηση

Ggrade

Βαθμός

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 3 ψηφίων

>=1 και <=100

Glesson

Μάθημα

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Gyear

Έτος

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 4 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Gstudent

Μαθητής

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Gprofessor

Καθηγητής

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 3 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Gcomment

Σχολιασμός

Πίνακας Gradation

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Success

Επιτυχόντες

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Επιτυχόντων

Sid

Κωδικός

Πίνακας Success

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Αυτόματη αρίθμηση

Sstudent

Μαθητής

Πίνακας Success

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Scertificate

Πτυχίο

Πίνακας Success

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Syear

Έτος

Πίνακας Success

Πεδίο

Πεδίο 4 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός
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Sgrade

Βαθμός

Πίνακας Success

Πεδίο

Πεδίο 3 ψηφίων

>=1 και <=100

Supervisor

Διαχειριστής

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφή Διαχειριστή

Sid

Κωδικός

Πίνακας Supervisor

Πεδίο

Πεδίο 10 ψηφίων

Αυτόματη αρίθμηση

Susername

Όνομα Χρήστη

Πίνακας Supervisor

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Spassword

Κωδικός Χρήστη

Πίνακας Supervisor

Πεδίο

Πεδίο 32 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Test

Τεστ

Βάση Δεδομένων

Πίνακας

Εγγραφές Test

Tid

Κωδικός

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Αυτόματη αρίθμηση

Tdate

Ημερομηνία

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο ημερομηνίας

Ημερομηνία

Tlesson

Μάθημα

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό

Tgrade

Βαθμός

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο 3 ψηφίων

>=1 και <=100

Tcomment

Σχολιασμός

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ A-Z, a-z, 0-9, κενό
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Tstudent

Μαθητής

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο 6 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός

Tprofessor

Καθηγητής

Πίνακας Test

Πεδίο

Πεδίο 3 ψηφίων

Ακέραιος αριθμός
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84

Παράρτημα Γ
Στο παράστημα Γ καταγράφονται οι απαιτήσεις του συστήματος, καθώς
επίσης και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αυτού.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σκοπός
Για την δημιουργία της εφαρμογής, χρειάζεται να γίνει προσδιορισμός των
απαιτήσεων και ανάλυση τους. Η πτυχιακή θα περιλαμβάνει την μελέτη ,
σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής, για την διαχείριση φροντιστηρίων
ξένων γλωσσών, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων τοπικής ή
διαδικτυακής πλατφόρμας.

Θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον Joomla

και θα

εκτελείται σε όλα τα λειτουργικά περιβάλλοντα Windows, Linux, Mac.

Έκταση
Το έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις της εφαρμογής και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από προγραμματιστές για την παροχή γνώσεων, καθώς και
από χρήστες που επιθυμούν να ενημερωθούν παραπάνω, σχετικά με την
εφαρμογή.

Γενική άποψη
Η εφαρμογή θα κατασκευαστεί τοπικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
υπάρχει στον server η ΜΥSQL.

Γενική περιγραφή
Η εφαρμογή αναπτύσσεται έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη ενός
συστήματος για την διαχείριση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών σε περιβάλλον
Windows, Linux, Mac . Για την εγκατάσταση στον υπολογιστή χρειάζεται να
εγκατασταθεί σε server που υποστηρίζει php και mysql, το οποίο εγκαθίσταται
εύκολα. Για τη χρήση της εφαρμογής δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο,
ενώ για την εγκατάσταση χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο.
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Απαιτήσεις εξωτερικών διπροσωπιών
1. Επισκέπτης
 Ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες
που προσφέρονται, να πλοηγηθεί στη σελίδα, να ενημερωθεί για τα
προγράμματα σπουδών, να δει τους επιτυχόντες προηγούμενων
ετών, να διαβάσει τα νέα του φροντιστηρίου και να επικοινωνήσει
με το φροντιστήριο μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
2. Διαχειριστής - Γραμματεία
 Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και να
διαγράψει μαθητές και καθηγητές στο σύστημα, να προσθέσει και
να διαγράψει μαθήματα στο σύστημα, να προσθέσει και να
διαγράψει

μηνύματα

στο

σύστημα,

να

προσθέσει

θέματα

εξετάσεων, να διαβάσει και να διαγράψει μηνύματα επικοινωνίας
επισκεπτών-μαθητών-καθηγητών, να καταχωρήσει τα οικονομικά
στοιχεία των μαθητών και να αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσης του
στο σύστημα (όνομα χρήστη, κωδικός).

3. Καθηγητής
 Ο καθηγητής θα είναι σε θέση να κάνει ότι και ο επισκέπτης
παραπάνω και επιπρόσθετα να περάσει

βαθμούς στα τεστ των

μαθητών, να περάσει βαθμούς για την επίδοση στο τρέχον έτος, να
περάσει

τις

ερωτήσεις

και

τις

απαντήσεις

των

τεστ,

να

επικοινωνήσει με το φροντιστήριο, να μάθει τα νέα του
φροντιστηρίου και να αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσης του στο
σύστημα (όνομα χρήστη, κωδικός).
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4. Μαθητής
 Ο μαθητής θα είναι σε θέση να κάνει ότι και ο επισκέπτης
παραπάνω και επιπρόσθετα να ενημερωθεί για παλιότερα θέματα
εξετάσεων, για παλιότερα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου σε όλα
τα μαθήματα κάθε τάξης, για την προσωπική του βαθμολογία σε
μαθήματα, να επικοινωνήσει με το φροντιστήριο, να μάθει για τα
οικονομικά του στοιχεία, να αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσης του στο
σύστημα (όνομα χρήστη, κωδικός) και να μάθει τα νέα του
φροντιστηρίου.
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Λειτουργικές απαιτήσεις
1. Εμφάνιση καλωσορίσματος
Περιγραφή: Ο χρήστης πληκτρολογεί τη διεύθυνση της σελίδας στον
browser ή πατάει στο μενού στην επιλογή «Αρχική».

2. Διεύθυνση
Περιγραφή: Ο χρήστης πατάει στο μενού στην επιλογή «Διεύθυνση» και
στην συνέχεια επιλέγει μία από τις τρεις επιλογές «Διδασκαλία», «Αίθουσες»,
«Εκδηλώσεις». Στην πρώτη επιλογή διαβάζει το μήνυμα τις διεύθυνσης προς
το κοινό, στη δεύτερη επιλογή βλέπει φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του
φροντιστηρίου και στην τρίτη επιλογή βλέπει φωτογραφίες από τις
εκδηλώσεις του φροντιστηρίου.

3. Προγράμματα
Περιγραφή: Ο χρήστης πατάει στο μενού στην επιλογή «Προγράμματα»
και στην συνέχεια επιλέγει μία από τις επτά επιλογές «Αγγλικά», «Γερμανικά»,
«Γαλλικά», «Ιταλικά», «Ισπανικά», «Ρώσικα», «Κινέζικα». Ανάλογα με την
επιλογή που κάνει διαβάζει το πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας που επέλεξε,
καθώς και τα πτυχία που του προσφέρει.

4. Εκπαιδευτικοί
Περιγραφή: Ο χρήστης πατάει στο μενού στην επιλογή «Εκπαιδευτικοί»
και εμφανίζεται ένας πίνακας με τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου
(όνομα, επώνυμο), καθώς και τη γλώσσα διδάσκει ο καθένας.
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5. Νέα
Περιγραφή: Ο χρήστης πατάει στο μενού στην επιλογή «Νέα» και στην
συνέχεια επιλέγει μία από τις δύο επιλογές «Ανακοινώσεις», «Επιτυχόντες».
Ανάλογα με την επιλογή που κάνει βλέπει σε μορφή πίνακα τις ανακοινώσεις
του φροντιστηρίου προς το κοινό ή τους επιτυχόντες του φροντιστηρίου όλων
των πτυχίων, από όλα τα χρόνια λειτουργίας του.

6. Επικοινωνία
Περιγραφή: Ο χρήστης πατάει στο μενού στην επιλογή «Επικοινωνία» και
εμφανίζονται τα στοχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας του φροντιστηρίου.
Επίσης εμφανίζεται μία φόρμα επικοινωνίας για να πληκτρολογήσει ο χρήστης
κάποιο μήνυμα προς το φροντιστήριο. Τέλος εμφανίζεται χάρτης με το που
βρίσκεται το φροντιστήριο.

7. Ιστορικό
Περιγραφή: Ο μαθητής πατάει στο μενού στην επιλογή «Ιστορικό» και
στην συνέχεια επιλέγει μία από τις τρεις επιλογές «Διαγωνίσματα», «Βαθμοί»,
«Ερωτήσεις-Απαντήσεις». Ανάλογα με την επιλογή που κάνει βλέπει σε μορφή
πίνακα τις βαθμολογίες του στα διαγωνίσματα (τεστ), τις βαθμολογίες του
στους ελεγχους και ερωτήσεις και απαντήσεις παλαιότερων θεμάτων.

8. Δίδακτρα
Περιγραφή: Ο μαθητής πατάει στο μενού στην επιλογή «Δίδακτρα» και
εμφανίζονται τα οικονομικά του στοχεία σε μορφή πίνακα για όλα τα έτη που
είναι μαθητής του φροντιστηρίου.
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9. Νέα
Περιγραφή: Ο χρήστης (μαθητής, καθηγητής) πατάει στο μενού στην
επιλογή «Νέα» και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα όλα τα νέα του
φροντιστηρίου που αφορούν τον ίδιο.

10. Λογαριασμός
Περιγραφή: Ο χρήστης (μαθητής, καθηγητής, γραμματεία) πατάει στο
μενού στην επιλογή «Λογαριασμός» και στην συνέχεια επιλέγει μία από τις
δύο επιλογές «Κωδικός», «Username». Ανάλογα με την επιλογή που κάνει έχει
τη δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ή το όνομα
χρήστη.

11. Βαθμολογία
Περιγραφή: Ο καθηγητής πατάει στο μενού στην επιλογή «Βαθμολογία»
και στην

συνέχεια επιλέγει μία από τις τρεις επιλογές «Τεστ», «Βαθμοί»,

«Ερωτήσεις-Απαντήσεις». Ανάλογα με την επιλογή που κάνει έχει τη
δυνατότητα να βαθμολογήσει τα τεστ των μαθητών, να περάσει βαθμούς
ελέγχου στους μαθητές και να καταχωρήσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις
από παλαιότερα θέματα.

12. Διαχείριση
Περιγραφή: Η γραμματεία πατάει στο μενού στην επιλογή «Διαχείριση»
και στην

συνέχεια επιλέγει μία από τις δύο επιλογές «Προσθήκη»,

«Αναζήτηση». Ανάλογα με την επιλογή που κάνει έχει τη δυνατότητα να
προσθέσει νέους μαθητές, νέους καθηγητές, νέες ανακοινώσεις, τους
επιτυχόντες.
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13. Δυναμικό
Περιγραφή: Η γραμματεία πατάει στο μενού στην επιλογή «Δυναμικό» και
στην

συνέχεια επιλέγει μία από τις δύο επιλογές «Μαθητολόγιο»,

«Καθηγητές». Ανάλογα με την επιλογή που κάνει έχει τη δυνατότητα να δει σε
μορφή πίνακα το σύνολο των μαθητών ή το σύνολο των καθηγητών του
φροντιστηρίου.

14. Δίδακτρα
Περιγραφή: Η γραμματεία πατάει στο μενού στην επιλογή «Δίδακτρα» και
στην συνέχεια επιλέγει μία από τις δύο επιλογές «Προσθήκη», «Πληρωμή».
Ανάλογα με την επιλογή που κάνει έχει τη δυνατότητα καταχωρήσει νέα
δίδακτρα ή να ενημερώσει για νέες πληρωμές.

15. Σύνδεση
Περιγραφή: Στη φόρμα σύνδεσης ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία
σύνδεσής του (κωδικός, όνομα χρήστη), επιλέγει τι κατηγορία χρήστης είναι
(μαθητής, καθηγητής, γραμματεία) και πατάει να συνδεθεί στο σύστημα.
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Μη λειτουργικές απαιτήσεις
1. Η εφαρμογή θα παραδοθεί στις
2. Η εφαρμογή θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον Joomla
3. Η εφαρμογή θα δουλεύει σε όλα τα λειτουργικά περιβάλλοντα
Windows, Linux, Mac
4. Η εφαρμογή θα δουλεύει σε όλους τους γνωστούς web browser
Internet Explorer, Fire Fox, Google Chrome, Safari, Opera
5. Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί σε server που υποστηρίζει php και
mysql
6. Σε κάθε χρονική στιγμή θα πρέπει μόνο ένας χρήστης να
χρησιμοποιεί την εφαρμογή.
7. Το σύστημα θα τρέχει και τοπικά στον Η/Υ και διαδικτυακά
8. Το

σύστημα

θα

αποτελείται

από

απλές

οθόνες-φόρμες

(παράθυρα) όταν χρησιμοποιείται
9. Username έως 20 χαρακτήρες και password 6-10 χαρακτήρες
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Παράρτημα Δ
Στο παράρτημα Δ περιέχει την τεκμηρίωση του συστήματος (περιγραφές
πινάκων) της βάσης δεδομένων.
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Βάση tutorial
Δομή Πίνακα για τον Πίνακα examination
Πεδίο Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Eid

int(10)

Ναι

Eyear

int(10)

Ναι

Elesson

varchar(20) Ναι

Etype

varchar(20) Ναι

NULL

Equestion varchar(255) Ναι
Eanswer varchar(255) Ναι

Δομή Πίνακα για τον Πίνακα fee
Πεδίο

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Fid

int(6)

Ναι

Fyear

int(4)

Ναι

Fstudent

int(6)

Ναι

NULL

Fcertificate varchar(20) Ναι
Fcurrent

int(6)

Ναι

Ftotal

int(6)

Ναι
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Δομή Πίνακα για τον Πίνακα gradation
Πεδίο

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Gid

int(6)

Ναι

Ggrade

int(3)

Ναι

Glesson

varchar(20) Ναι

Gyear

int(4)

Ναι

Gstudent int(6)

Ναι

Gprofessor int(3)

Ναι

NULL

Gcomment varchar(20) Ναι

Δομή Πίνακα για τον Πίνακα news
Πεδίο Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Nid

int(6)

Ναι

Ndate

date

Ναι

Ntitle

varchar(50) Ναι

Ntext

varchar(250) Ναι

Nabout

int(6)

Ναι

Ntype

tinyint(1)

Ναι

Nenabled tinyint(1)

Ναι

NULL
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Δομή Πίνακα για τον Πίνακα professor
Πεδίο

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Pid

int(3)

Ναι

Pfname

varchar(20) Ναι

Plname

varchar(20) Ναι

Pphone

varchar(10) Ναι

Pmobile

varchar(10) Ναι

Pemail

varchar(50) Ναι

NULL

Planguage varchar(20) Ναι
Penabled

tinyint(1)

Ναι

Pusername varchar(20) Ναι
Ppassword varchar(32) Ναι

Δομή Πίνακα για τον Πίνακα student
Πεδίο

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Sid

int(6)

Ναι

Sfname

varchar(20) Ναι

Slname

varchar(20) Ναι

Saddress

varchar(30) Ναι

Sphone

varchar(10) Ναι

NULL
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Smobile

varchar(10) Ναι

Semail

varchar(50) Ναι

Susername varchar(20) Ναι
Spassword varchar(32) Ναι
Senabled

tinyint(1)

Ναι

Δομή Πίνακα για τον Πίνακα success
Πεδίο

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Sid

int(6)

Ναι

Sstudent

varchar(50) Ναι

NULL

Scertificate varchar(20) Ναι
Syear

int(4)

Ναι

Sgrade

int(3)

Ναι

Δομή Πίνακα για τον Πίνακα supervisor
Πεδίο

Sid

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

int(10)

Ναι

NULL

Susername varchar(20) Ναι
Spassword varchar(32) Ναι

98

99 Σύστημα διαχείρισης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

Δομή Πίνακα για τον Πίνακα test
Πεδίο

Τύπος

Κενό Προκαθορισμένο

Tid

int(6)

Ναι

Tdate

date

Ναι

Tlesson

varchar(30) Ναι

Tgrade

int(3)

NULL

Ναι

Tcomment varchar(20) Ναι
Tstudent int(6)

Ναι

Tprofessor int(3)

Ναι
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Δημιουργία Βάσης tutorial
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--- Σύστημα: localhost
-- Χρόνος δημιουργίας: 12 Αυγ 2014, στις 10:02 AM
-- Έκδοση Διακομιστή: 5.0.45
-- Έκδοση PHP: 5.2.5
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
--- Βάση: `tutorial`
--- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `examination`
-CREATE TABLE `examination` (
`Eid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Eyear` int(10) unsigned NOT NULL,
`Elesson` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Etype` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Equestion` varchar(255) character set utf8 NOT NULL,
`Eanswer` varchar(255) character set utf8 NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Eid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
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-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `fee`
-CREATE TABLE `fee` (
`Fid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Fyear` int(4) unsigned NOT NULL,
`Fstudent` int(6) unsigned NOT NULL,
`Fcertificate` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Fcurrent` int(6) unsigned NOT NULL,
`Ftotal` int(6) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Fid`,`Fyear`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `gradation`
-CREATE TABLE `gradation` (
`Gid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Ggrade` int(3) unsigned NOT NULL,
`Glesson` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Gyear` int(4) unsigned NOT NULL,
`Gstudent` int(6) unsigned NOT NULL,
`Gprofessor` int(3) unsigned NOT NULL,
`Gcomment` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
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PRIMARY KEY (`Gid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `news`
-CREATE TABLE `news` (
`Nid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Ndate` date NOT NULL,
`Ntitle` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
`Ntext` varchar(250) character set utf8 NOT NULL,
`Nabout` int(6) unsigned NOT NULL,
`Ntype` tinyint(1) unsigned NOT NULL,
`Nenabled` tinyint(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Nid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `professor`
-CREATE TABLE `professor` (
`Pid` int(3) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Pfname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Plname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Pphone` varchar(10) character set utf8 NOT NULL,
`Pmobile` varchar(10) character set utf8 NOT NULL,
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`Pemail` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
`Planguage` varchar(20) character set ucs2 NOT NULL,
`Penabled` tinyint(1) NOT NULL,
`Pusername` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Ppassword` varchar(32) character set utf8 NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Pid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `student`
-CREATE TABLE `student` (
`Sid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Sfname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Slname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Saddress` varchar(30) character set ucs2 NOT NULL,
`Sphone` varchar(10) character set utf8 NOT NULL,
`Smobile` varchar(10) character set utf8 NOT NULL,
`Semail` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
`Susername` varchar(20) character set ucs2 NOT NULL,
`Spassword` varchar(32) character set utf8 NOT NULL,
`Senabled` tinyint(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Sid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `success`
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-CREATE TABLE `success` (
`Sid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Sstudent` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
`Scertificate` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Syear` int(4) unsigned NOT NULL,
`Sgrade` int(3) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Sid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `supervisor`
-CREATE TABLE `supervisor` (
`Sid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Susername` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Spassword` varchar(32) character set utf8 NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Sid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `test`
-CREATE TABLE `test` (
`Tid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
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`Tdate` date NOT NULL,
`Tlesson` varchar(30) character set utf8 NOT NULL,
`Tgrade` int(3) unsigned NOT NULL,
`Tcomment` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
`Tstudent` int(6) unsigned NOT NULL,
`Tprofessor` int(3) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Tid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
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