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Πρόλογος

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει 

οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην αναζήτηση καινούργιων πληρο

φοριακών συστημάτων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και τη διευκό

λυνση της καθημερινότητας. Κάτι τέτοιο αποτέλεσε και το κίνητρο για 

τη συγγραφή της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, η οποία έχει ως 

στόχο την υλοποίηση μιας εφαρμογής παρακολούθησης εκπαίδευσης 

φοιτητών ανώτερης στρατιωτικής σχολής. Ως αντικείμενο ανάλυσης 

επιλέχτηκε συγκεκριμένα η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπο

ρίας, λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών και της προσωπικής εξοι

κείωσης του γράφοντα.

Στον επιβλέποντα καθηγητή κο Σταμούλη καθώς και στον επι

στημονικό σύμβουλο Κο Δαδαλιάρη, οφείλω ευχαριστίες για την εμπι

στοσύνη που μου έδειξαν στην ανάθεση του συγκεκριμένου θέματος 

για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, καθώς και για την καθοδή

γησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της.
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1 Εισαγωγή1 2

1.1 Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.)

Με τον ιδρυτικό Νόμο 5121/10-7-1921, η Πολεμική Αεροπορία 

γίνεται ανεξάρτητος κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί την ηγεσία της Αεροπορίας στην ίδρυση της πρώτης Σχολής 

Τεχνικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.), με έδρα την Αεροπορική Βάση του Π. 

Φαλήρου.

Η στρατιωτική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ένα «μενού» 

σκληρών καψωνιών. Η απόφαση της υπηρεσίας για μια επιπλέον 

20ήμερη στρατιωτική εκπαίδευση, από 6-7-1949, δίνει τη χαριστική 

βολή στο ήδη κλονισμένο ηθικό των φοιτητών και οδηγεί πολλούς εξ’ 

αυτών στην υποβολή παραιτήσεων και στην επιστροφή τους στην πο

λιτική ζωή. Ο μεγάλος αριθμός παραιτήσεων, που στο μεταξύ γίνονται 

αποδεκτές, οδηγεί μαθηματικά τη σχολή σε κλείσιμο.

1.2 Σ.Τ.Υ.Α. (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορί
ας)

Με το Ν. 1553/1950 η Σ.Τ.Α μετονομάζεται σε Σ.Τ.Υ.Α. (Σχολή 

Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) και ορίζεται ως ανεξάρτητη μο

νάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, της οποίας η οργάνωση και λειτουρ

γία διέπεται από τον Κανονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με σχετικό Διάταγμα, ορίζονται ως κριτήρια και προσόντα των 

υποψηφίων για συμμετοχή στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις της 

σχολής, η επιτυχής υγειονομική εξέταση και η δοκιμασία σε σωματική 

ικανότητα και αγωγή.

1.3 Ένταξη

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή εντάσσονται στο 2ο επιστημονικό 

πεδίο θετικών και τεχνολογικών επιστημών του συστήματος των Γενι- 1 2

1
https://sastya.gr/i-sxoli/istoriko-sxolis, τελευταία επίσκεψη: 13/01/2018.

2
https://www.haf.gr/career/academies/stya/, τελευταία επίσκεψη: 13/01/2018.
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κών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι υπόκεινται, σε 

μεταγενέστερη φάση, σε πρόσθετες προκαταρκτικές εξετάσεις και δο

κιμασίες (ψυχομετρικές, ιατρικές και αθλητικές) από ειδική στρατιωτική 

επιτροπή της Αεροπορίας. Από το 1996, στη Σ.Τ.Υ.Α πλέον εισάγονται 

και γυναίκες, αποδίδοντας ένα καινούργιο χρώμα στο ανδροκρατούμε- 

νο, ως τότε, περιβάλλον της Σχολής.

1.4 Εκπαίδευση

Με την πάροδο των χρόνων, η εκπαίδευση έχει περάσει μέσα 

από πολλά στάδια προσαρμογής και βελτίωσης. Οι απαιτήσεις της Αε

ροπορίας και οι εξελίξεις των οπλικών της συστημάτων, αποτελούν το 

κυρίαρχο κριτήριο προσαρμογής και εμπλουτισμού των προγραμμά

των εκπαίδευσης.
r  Ο  r  r  r  f

Η εκπαίδευση διαρκεί3 τρία (3) εκπαιδευτικά έτη και χωρίζεται σε 

ακαδημαϊκή, στρατιωτική και αθλητική.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παι

δείας, όπως Μαθηματικά, Ξένη Γλώσσα, Ιστορία της Αεροπορίας, 

Πληροφορική και ειδικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες εκ

μάθησης της κάθε ειδικότητας. Χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά 

μέσα και τα εργαστήρια εκσυγχρονίζονται και συμπληρώνονται συνε

χώς, ώστε η μάθηση να γίνεται ταχύτερη, αλλά και να καλύπτει τις α

παιτήσεις των εξελίξεων της αεροπορικής τεχνολογίας.

Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα πειθαρχίας, 

χρήσης όπλων, τακτικών πολέμου και επιδείξεων ενόπλου, όπου οι 

φοιτητές με απόλυτο συντονισμό και μετά από πολλές ώρες δουλειάς, 

εκπαιδεύονται στο να είναι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, να ανταπεξέλ- 

θουν στα καθήκοντά τους.

Η αθλητική εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της φυσικής κα

τάστασης και υγείας των φοιτητών, στην απόκτηση δύναμης, στην αύ

3 ΦΕΚ 699/Β/24-4-2015
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ξηση αντοχής, στην ενίσχυση της εγρήγορσης και εποπτεύεται από κα

ταξιωμένους αθλητές που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία.

1.4.1 Σχέσεις με Τρίτους

Παράδοση της σχολής είναι να εκπαιδεύει σπουδαστές από ξέ

νες χώρες, οι οποίοι μεταφέρουν στις χώρες τους το όνομα της 

Σ.Τ.Υ.Α. και την ποιότητα εκπαίδευσης της Σχολής. Ενδεικτικά αναφέ

ρονται κάποιες χώρες συνεργασίας όπως Κύπρος -  Ερυθραία -  Ιορ

δανία -  Λιβύη -  Σενεγάλη -  Σουδάν. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η 

Σ.Τ.Υ.Α. είναι ένα ιδιαίτερα πολύτιμο φυτώριο, που μέχρι σήμερα έχει 

αποδώσει πάνω από 12.000 επαγγελματίες τεχνικής εκπαίδευσης. Ο 

αριθμός των σπουδαστών είναι αρκετά υψηλός, ώστε να είναι καταφα

νής η ανάγκη αυτοματισμού των εργασιών της.

1.4.2 Αποφοίτηση

Μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών της Σχολής, η προϊσταμένη 

αρχή της σχολής, δηλαδή το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) δεν 

έχει καθόλου εικόνα για αυτούς.

Με την αποφοίτηση, η σχολή αποστέλλει τα ατομικά στοιχεία 

του κάθε αποφοίτου στο Γ.Ε.Α., ώστε να εισαχθούν στην εφαρμογή 

μονίμου προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, από την οποία πα

ρακολουθείται η σταδιοδρομία όλων των υπηρετούντων στο σώμα.

Τα έγγραφα, που έχουν συγκεντρωθεί για τον κάθε σπουδαστή 

και αφορούν τα χρόνια φοίτησης του στη σχολή, φυλάσσονται στο φυ

σικό της αρχείο (π.χ. αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας σπουδαστή, 

πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας κ.α.) δημιουργώντας 

έναν τεράστιο όγκο έντυπου υλικού, που καθιστά δύσκολη οποιαδήπο

τε αναζήτηση και καταδεικνύει την ανάγκη ψηφιοποίησης του.
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2 Κυρίως θέμα

2.1 Γενική περιγραφή4

Στόχος της εφαρμογής είναι η δημιουργία μίας κοινής βάσης δι

αχείρισης των φοιτητών μέσω της οποίας τα διαφορετικά γραφεία και 

οι διευθύνσεις της σχολής μπορούν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν, 

αναλόγως των δικαιωμάτων τους, τις πληροφορίες που αποσκοπούν 

στο έλεγχο και στην παρακολούθηση των ακαδημαϊκών, στρατιωτικών 

και αθλητικών προσόντων των φοιτητών.

H καρτέλα του κάθε φοιτητή αποτελείται από όλα τα στοιχεία τα 

οποία συμπληρώνει το γραφείο Προσωπικού κατά την εισαγωγή του 

στη σχολή. Επιπλέον στοιχεία τα οποία προστίθενται και είναι απαραί

τητα κατά την τρίχρονη παραμονή του φοιτητή στη σχολή μέχρι τη 

στιγμή της αποφοίτησης του συμπληρώνονται σταδιακά.

Τα δεδομένα που προστίθενται κατά την παραμονή του φοιτητή 

στη σχολή αφορούν την ακαδημαϊκή του επίδοση (προφορικές και 

γραπτές βαθμολογίες), τις στρατιωτικές του επιδόσεις οι οποίες είναι 

συνάρτηση των ποινών που του έχουν επιβληθεί και των απουσιών 

αριθμητικά που προήλθαν από ιατρικούς λόγους. Επίσης, στα προα- 

ναφερθέντα συνυπολογίζονται και οι αθλητικές επιδόσεις του φοιτητή, 

που λογίζονται σαν ακαδημαϊκό μάθημα. Επιπρόσθετα υπάρχει απου

σιολόγιο -  παρουσιολόγιο φοιτητών.

Η καταγραφή των απουσιών του φοιτητή χωρίζεται σε απουσί

ες κατά τις ακαδημαϊκές ώρες και σε απουσίες για άλλους λόγους (ια

τρικούς ή υπηρεσίες) που αφορούν τη στρατιωτική εκπαίδευση και 

τους μοιράρχους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εστίαση και τον 

στρατωνισμό των φοιτητών. Η καταγραφή αυτών πραγματοποιείται 

ξεχωριστά από τα εκάστοτε γραφεία ή διευθύνσεις, όπως περιγράφε

ται στη συνέχεια.

4 ΚΠΑ Β-21/90/ΓΕΑ
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Τα γραφεία και οι διευθύνσεις που χρησιμοποιούν την εν λόγω 

εφαρμογή είναι τα εξής:

1. Γραφείο Προσωπικού

2. Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

3. Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

4. Μοίραρχοι

5. Διοικητής -  Υποδιοικητής

2.1.1 Γραφείο προσωπικού

Το γραφείο προσωπικού είναι υπεύθυνο για την αρχική κατα

χώριση και διαχείριση των δεδομένων της καρτέλας του φοιτητή. Έχει 

δικαιώματα ανάγνωσης -  εισαγωγής και επεξεργασίας των δεδομένων 

του φοιτητή με εξαίρεση αυτών που αφορούν ποινές, στρατιωτικά, α

θλητικά και ακαδημαϊκά προσόντα.

2.1.1.1 Λειτουργικότητα Γραφείου Προσωπικού

Η κύρια λειτουργικότητα του γραφείου προσωπικού είναι η κα

ταχώριση των στοιχείων των φοιτητών, η τροποποίηση αυτών, όταν 

απαιτείται, και τέλος η εξαγωγή διαφόρων εκτυπώσιμων αρχείων.

Τα δεδομένα που εισάγονται από το Γραφείο Προσωπικού είναι 

Προσωπικά στοιχεία (όπως επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης), 

Φωτογραφία, Στοιχεία Γονέων, Στοιχεία πλησιέστερου συγγενή στο 

νομό Αττικής και επιπλέον στοιχεία (όπως ημερομηνία εισαγωγής στη 

σχολή, αριθμός μητρώου, ειδικότητα, μοίρα στην οποία ανήκει, σειρά 

εισαγωγής, σειρά αποφοίτησής, εθνικότητα κλπ ).

Τα παραπάνω στοιχεία απαρτίζουν την βασική καρτέλα του φοι

τητή, τα οποία στην πλειοψηφία τους, συμπληρώνονται την πρώτη μέ

ρα εισαγωγής στη σχολή.
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2.1.1.2 Περιγραφή Βάσης και στοιχείων Προσωπικού5

Η κύρια βάση στην οποία θα προστεθούν τα στοιχεία του φοιτη

τή απαρτίζεται από τα στοιχεία που φαίνονται στον πίνακα που ακο

λουθεί. Πέραν αυτού, περιγράφεται ο τύπος της μεταβλητής, αν είναι 

απαραίτητο να συμπληρωθεί και αν το εύρος τιμών είναι προκαθορι

σμένο.

Ο τύπος6 του κάθε ονόματος δηλώνει το τι είναι το κάθε όνομα. 

Το «char» περιλαμβάνει όλα τα γράμματα της ελληνικής και της αγγλι

κής αλφαβήτου, όπως επίσης και τους αριθμούς. Το «varchar» είναι 

μεταβλητού μήκους, δηλαδή κάθε φορά δεσμεύει χώρο για τους χαρα

κτήρες που περιέχει η λέξη ή «nvarchar» το πεδίο που περιέχει περισ

σότερους από 4000 χαρακτήρες. Το «Date» είναι πεδίο στο οποίο ει

σάγεται ημερομηνία. Το «Integer» είναι στοιχείο που προστίθεται μόνο 

αριθμός. Το «boolean» είναι ο μικρότερος ακέραιος τύπος και τέλος 

το «Binary Large OBject» ( BLOB ) είναι πεδίο που αποθηκεύουμε 

συνήθως εικόνες , ήχο ή άλλα αντικείμενα πολυμέσων.

Το πεδίο «Not Null» όταν έχει «ΝΑΙ» σημαίνει ότι το πεδίο πρέ

πει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά για να συνεχίσει ο χρήστης στο 

πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν μπεις στη φόρμα καταχώρισης Φοιτη

τή και δεν εισάγεις το στοιχείο «Επώνυμο» η καταχώριση δεν είναι ε

φικτή και το πρόγραμμα δεν συνεχίζει αντίθετα με το πεδίο Κινητό τηλ. 

2.

Τέλος ο προσδιορισμός «Auto Increment» χρησιμοποιείται σε 

μία αριθμητική στήλη ορίζοντας σε νέα εγγραφή, την αμέσως επόμενη 

παραδεκτή τιμή.

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι βασικοί πίνακες με σύντομες 

περιγραφές των πεδίων.

5 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & DBASE IV/SQL, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκδόσεις Σταμούλη

6 Οδηγός Oracle Database 11g,Abramson Ian, Abbey Michael S., Corey Mi
chael, Malcher Michelle, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ.

-  11 -

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:06 EEST - 34.220.209.173



Εφαρμογή Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Φοιτητών Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

Επώνυμο varchar ναι

Όνομα varchar ναι

Ημερομηνία γέννησης date ναι

Τόπος γέννησης ΔΔ varchar ναι από λίστα

Τόπος γέννησης νομός varchar ναι από λίστα

Τόπος γέννησης δήμος varchar ναι από λίστα

Όνομα Πατρός varchar ναι

Όνομα μητρός varchar ναι

Γένος μητέρας varchar ναι

Μητρώα Α/Θ Δημοτικό Διαμέ varchar
ρισμα

Μητρώα Α/Θ Νομός varchar

Μητρώα Α/Θ Δήμος varchar

Δημότης ΔΔ varchar ναι από λίστα

Δημότης Νομός varchar ναι από λίστα

Δημότης Δήμος varchar ναι από λίστα

AT varchar ναι

Εκδ. Αστ. Αρχή varchar ναι

Δημοτικό διαμέρισμα κατοικίας varchar ναι από λίστα

Νομός μόνιμης κατοικίας varchar ναι από λίστα

Δήμος μόνιμης κατοικίας varchar ναι από λίστα

Οδός μόνιμης κατοικίας varchar

Αριθμός μόνιμης κατοικίας varchar

ΤΚ μόνιμης κατοικίας integer ναι

Σταθ. Τηλ. Μόν. Κατοικίας integer

Κινητό τηλ 1 Μόν. Κατοικίας integer

Κινητό τηλ 2 Μόν. Κατοικίας integer

Ύψος integer ναι

Βάρος integer ναι

Χρώμα Οφθαλμών varchar ναι από λίστα
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Χρώμα μαλλιών varchar ναι από λίστα

Σχήμα προσώπου varchar ναι από λίστα

Ομάδα αίματος και resus varchar ναι από λίστα

Email varchar

Αριθμός στρατολογικού μη char ναι αν είναι άντρας
τρώου ΑΣΜ

Αριθμός φορολογικού μητρώ- char
ου

ΑΜΚΑ char ναι

IBAN char

Αριθμός Ταυτότητας φοιτητή char

Αριθμός ταυτότητας Σμια char

Αριθμός Μητρώου φοιτητή char πρωτεύων
κλειδί

Αριθμός Μητρώου Σμια char

Εθνικότητα char ναι από λίστα

Φύλλο char ναι από λίστα

Ημερομηνία εισαγωγής - κατά date ναι
ταξης

Ημνια Ορκωμοσίας 1ου έτους date

Ημνια Ονομασίας Σμια date

Ημνια Ορκωμοσίας Σμια date

Ειδικότητα char

Σειρά εισαγωγής integer

Σειρά αποφοίτησης integer

Κομμένος σε τάξη Boolean Ναι -  Όχι

Παραιτήθηκε Boolean Ναι -  Όχι

Ενεργός Boolean Ναι -  Όχι

Επιλαχών Boolean Ναι -  Όχι

Φωτογραφία Blob

1. Βασικός Πίνακας Προσωπικά Στοιχεία
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Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται από λίστα όπως ο δή

μος, ο νομός, το δημοτικό διαμέρισμα, το χρώμα ματιών- μαλλιών, 

σχήμα προσώπου και αίμα επιλέγονται από υπάρχουσες λίστες για 

την αποφυγή λαθών κατά την εισαγωγή.

1. Βασικά στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id γονέα Integer ναι Auto Increment
κωδικός φοιτητή -  Αριθμός Integer ναι εξωτερικό κλειδί Προσω

Μητρώου πικά στοιχεία
Κινητό τηλ πατέρα char

Κινητό τηλ. Μητέρας char
Επάγγελμα Μητέρας varchar

Σταθ. Τηλ. Κατ. Γονέων char
Τόπος Κατοικίας Γονέων varchar ναι από λίστα

Τόπος Κατοικίας Γονέων Νο varchar ναι από λίστα
μός

Τόπος Κατοικίας Γονέων Δή varchar ναι από λίστα
μος

Οδός κατοικίας varchar
Αριθμός Κατοικίας varchar

T.K. Integer ναι
2. Βασικός Πίνακας Στοιχεία Γονέων
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2. Στοιχεία γονέων

Name

Κωδικός Φοιτητή 

Μονάδα

Ημερομηνία Αναχώρη

σης

Ημερομηνία Διαγραφής 

Ημερομηνία Παρουσία

σης
3. Πίνακας Αρχική Τοποθέτηση

ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Type Not Null Λεπτομέρειες

Integer

char

date

date

date

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

Εξωτερικό κλειδί

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id επιστασίας Integer ναι για ΔΚΤ ΥΠΔΚΤ

Βαθμός char ναι

Ειδικότητα char ναι

Όνομα char ναι

Επώνυμο char ναι
4. Πίνακας Επιστασία
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ΜΟΙΡΑ

Name Type Not Λεπτομέρειες
Null

Αριθμός Μητρώου Integer ναι Εξωτερικό κλειδί από Πί
Φοιτητή νακα Προσωπικά Στοιχεία

Μοίρα 1ο έτος integer

Μοίρα 2ο έτος integer

Μοίρα 3ο έτος integer
5. Πίνακας Μοίρα

3. Στοιχεία φοίτησης

2.1.2 Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(Δ.Σ.Ε.) είναι η καταχώριση των ποινών και των αθλητικών προσόντων 

των φοιτητών, η εξαγωγή της βαθμολογίας των στρατιωτικών προσό

ντων και η έκδοση παρουσιολογίου -  απουσιολογίου. Το παρουσιολό- 

γιο -  απουσιολόγιο προκύπτει από την καταχώριση των υπηρεσιών, 

των ποινών και την αριθμητική καταχώριση των ημερών που απουσία- 

ζε ο φοιτητής για ιατρικούς λόγους (αριθμητική αναφορά συνοδευόμενη 

από τον χαρακτηρισμό ΕΥ = «Ελεύθερος Υπηρεσίας», ΕΑ = «Ελεύθε

ρος Ασκήσεων», ΕΟ= «Ελεύθερος Ορθοστασίας», ΓΝΑ= «Επίσκεψη 

του φοιτητή στο ΓΝΑ», Αναρρωτική, Αναρρωτήριο) .
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2.1.2.1 Λειτουργικότητα Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση έχει δικαίωμα ανάγνωσης μόνο των στοιχείων της 

ατομικής καρτέλας του φοιτητή, ενώ έχει πλήρη δικαιώματα στην κα

ταχώριση στρατιωτικών προσόντων και στις λειτουργίες ποινών.

Στην περίπτωση καταχώρισης ποινής, επιλέγεται ο φοιτητής και 

καταχωρείται σε αυτόν ένας κωδικός ποινής. Υπάρχουν και επιπλέον 

πεδία στα οποία καταχωρούνται η περιγραφή της ποινής, τα στοιχεία 

του ατόμου που κατέγραψε το παράπτωμα του φοιτητή, οι μέρες της 

ποινής που επιβλήθηκαν και ο χαρακτηρισμός (Φ= φυλακή, Σ= Στέρη

ση εξόδου Κ= Κράτηση και Ν = Νουθεσία ), οι ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης της ποινής.

Τα απαιτούμενα δεδομένα για την παρακολούθηση και καταχώ

ριση των ποινών των φοιτητών είναι τα εξής:

1. Επιλογή του φοιτητή

2. Καταχώριση από τη Διεύθυνση του κωδικού ποινής

3. Καταχώριση της περιγραφής της ποινής σε ένα πλαίσιο κειμέ

νου

4. Καταχώριση ονόματος ατόμου που συνέταξε την αναφορά

5. Ημέρες επιβληθείσας ποινής
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4. Στοιχεία ποινών

Τα στρατιωτικά προσόντα καταχωρούνται σαν ένας μοναδικός 

αριθμός, σε αντίθεση με τα αθλητικά προσόντα όπου η καταχώριση 

ακολουθεί τα πρότυπα καταχώρισης «ακαδημαϊκού» μαθήματος (προ

φορικές και γραπτές βαθμολογίες).

Η επιθυμητή λειτουργικότητα για την εν λόγω διεύθυνση είναι η

εξής:

1. Εισαγωγή επιβληθέντων ποινών στους φοιτητές για τις οποίες 

λαμβάνεται υπόψη αν κατά το παρελθόν έχουν τιμωρηθεί με την ίδια 

κατηγορία. Ο Υπολογισμός βάρους ποινών δίνεται από την συνάρτη

ση: Βάρος Ποινών = Φ*3+Κ*2+ΣΕ*1

2. Κατάσταση φοιτητών με τις ποινές που τους έχουν επιβληθεί

3. Κατάσταση φοιτητών δεύτερου και στο τρίτου έτους, που τους 

έχει επιβληθεί ποινή τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες κατηγορίας Φ 

είτε Κ, διότι δεν έχουν δικαίωμα εξόδου τις Τετάρτες

4. Εισαγωγή αναστολής, όπου επιλέγεται η ποινή του φοιτητή και 

ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης

5. Εισαγωγή αθλητικών προσόντων φοιτητή

6. Εισαγωγή απουσιών για την αθλητική εκπαίδευση

7. Κατάσταση υστερούντων στα αθλητικά προσόντα
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8. Κατάσταση φοιτητών με μεγάλο αριθμό απουσιών στις αθλητι

κές δοκιμασίες

9. Εισαγωγή στρατιωτικών προσόντων

Πρόσβαση στην καταχώριση ποινών και στρατιωτικών προσό

ντων έχει η ΔΣΕ, ενώ για ότι αφορά την αθλητική εκπαίδευση έχει ο 

τμηματάρχης (ο οποίος λογίζεται σαν επόπτης) αθλητικής εκπαίδευ

σης.

5. Στοιχεία προσόντων

2.1.2.2 Απουσίες Αθλητικής Εκπαίδευσης

Απουσίες για την αθλητική εκπαίδευση καταχωρούνται από τον 

τμηματάρχη αθλητικής εκπαίδευσης, ο οποίος λογίζεται ως επόπτης 

αθλητικών.

Ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών από απουσίες, αν το άθροισμα 

των απουσιών, που έκανε στο έτος, ισούται είτε υπερβαίνει το 40% του 

συνόλου των ωρών των εκτελεσθέντων μαθημάτων στο έτος.

2.1.2.3 Υπολογισμός βαθμολογίας για αθλητική εκπαίδευση

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας στην αθλητική εκπαίδευση 

δίνονται, ανά εξάμηνο, τέσσερις βαθμολογίες. Δύο από αυτές αντιστοι

χούν σε προφορικές και οι άλλες δύο σε γραπτές εξετάσεις.

Αν η βαθμολογία του φοιτητή είναι κάτω του πενήντα (50) είτε 

στα προφορικά είτε στα γραπτά, τότε υπάρχει η δυνατότητα να επανα

λάβει τις εξετάσεις στο μάθημα το οποίο είναι κάτω από τη βάση. Ο 

φοιτητής θεωρείται ότι απέτυχε στο μάθημα, αν και στην επανεξέταση 

η βαθμολογία είναι κάτω του πενήντα (50). Αν η βαθμολογία του είναι
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πάνω από το πενήντα (50) στην επανεξέταση, τότε ανεξάρτητα από το 

ποια είναι η βαθμολογία αυτή προσμετρείται σαν πενήντα (50).

Ο συνολικός βαθμός του μαθήματος δίνεται από τον τύπο:

Μέσος όρος προφορικώ ν 4- 2 * Μέσος όρος γραπτώ ν
3

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι βασικοί πίνακες με σύντομες 

περιγραφές των πεδίων.

ΠΟΙΝΕΣ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id Ποινής type Integer ναι

κωδικός ποινής char ναι πχ Φ18

Περιγραφή varchar ναι

Μέρες Integer ναι

Κατηγορία char ναι Φ,Κ,Σ,Ν

Αναφορά Σχολής Boolean ναι Ναι όχι με προεπιλεγμένο το

6. Πίνακας Ποινές

όχι

ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id ποινής Integer ναι Auto Incr

id Φοιτητή Integer ναι εξωτερικό κλειδί από ΠΣ

id ποινής type Integer ναι εξωτερικό κλειδί από Ποινές

Περιγραφή Ποινής varchar ναι

Μέρες Integer ναι

Κατηγορία char ναι Φ,Κ,Σ,Ν

Ημνία Από date ναι
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Ημνια Έως date ναι

Αναφορά Σχολής Boolean ναι Προεπιλογή το όχι

Αναστολή Ποινής Boolean ναι Προεπιλογή το όχι

Ημερομηνία Αναφοράς date ναι

Αναφερόμενος boolean Ναι- όχι προεπιλογή το ναι

Τιμωρημένος Boolean Ναι- όχι προεπιλογή το όχι

Επιβάλων ποινή varchar

7. Πίνακας Επιβληθείσες Ποινές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Name

id υπηρεσίας 

Τύπος Υπηρεσίας 

Αριθμός Μητρώου Φοι

τητή

Ημερομηνία
9. Πίνακας Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Type Not Null

Integer ναι

Integer ναι

Integer ναι

date ναι

Not Null Λεπτομέρειες

ναι

Εξωτερικό κλειδί

Name Type Not Null

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή Integer ναι

Στρατιωτικά Προσόντα 1ου έτους Integer

Στρατιωτικά Προσόντα 2ου έτους Integer

Στρατιωτικά Προσόντα 3ου έτους Integer
8. Πίνακας Στρατιωτικά Προσόντα

Λεπτομέρειες

κλειδί

Οι απουσίες για την αθλητική εκπαίδευση λογίζονται όπως και 

στα άλλα μαθήματα.
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Η παρουσίαση των πινάκων για το μάθημα της γυμναστικής εί

ναι παρόμοια με τα υπόλοιπα μαθήματα.

2.1.3 Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΑΕΚ) χρησι

μοποιήσει την εφαρμογή για την καταχώριση και την παρακολούθηση 

των βαθμολογιών των φοιτητών για την τριετή φοίτησή τους στη σχο

λή, την καταμέτρηση των απουσιών των φοιτητών στις ακαδημαϊκές 

και αθλητικές ώρες και τέλος τον υπολογισμό του ποσοστού επίτευξης 

του εκάστοτε μαθήματος ξεχωριστά και στο σύνολο ανά ειδικότητα και 

ανά εξάμηνο.

Οι ρόλοι για την ΔΑΕΚ είναι «τμήμα εκπαίδευσης» , «παρουσί

ες», «επόπτης ειδικοτήτων» ( ΕΑ = Ελεγκτών Αναχαίτισης , Ηλεκ= Η

λεκτρολόγων, ΜΜΜ = Μηχανικών Μεταφορικών Μέσων και Μηχανη

μάτων, ΜΗΧ= Μηχανοσυνθετών, ΟΠΛ= οπλουργοί, ΣΑΕ= Συντηρητές 

Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, ΤΗ= Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών, 

ΥΛΚ= Υλικονόμοι ΠΛ= πληροφορικής), «Επόπτης κοινών μαθημά

των», «Επόπτης Ξένης γλώσσας», «Επόπτης Αθλητικών», «Τμήμα 

Διδακτικού Προσωπικού», «ΔΑΕΚ».

Η ΔΑΕΚ με το σύνολο των επιμέρους ρόλων που την απαρτί

ζουν είναι υπεύθυνη για την απονομή της ειδικότητας, την κατάταξη 

των τμημάτων των φοιτητών, την εισαγωγή μαθημάτων και ωρών δι

δασκαλίας, την καταχώριση και επεξεργασία βαθμολογιών και απου

σιών.

2.1.3.1 Αναλυτική περιγραφή

Κατ’ αρχάς, δημιουργεί -  τροποποιεί τα τμήματα για το 

κάθε έτος και τα διαχωρίζει ανάλογα με τον τύπο τους. Επιπλέον, α

ποδίδει ειδικότητα στους φοιτητές του 1ου έτους. Αφού έχει γίνει η 

απονομή ειδικότητας, ο κάθε φοιτητής είναι ορατός στην καρτέλα του 

αντίστοιχου επόπτη. Αυτό δεν ισχύει για τους επόπτες κοινών μαθη

μάτων , ξένης γλώσσας και τον τμηματάρχη αθλητικής εκπαίδευσης, ο 

οποίος λογίζεται σαν επόπτης αθλητικών. Οι επόπτες, πέρα των ειδι
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κοτήτων, μπορούν να δουν το σύνολο των φοιτητών της σχολής ανε

ξαρτήτως καταχώρισης ειδικότητας.

Σε δεύτερο στάδιο γίνεται η τοποθέτηση των φοιτητών σε τμή

ματα. Η κατανομή σε τμήματα είναι διαφορετική για τα μαθήματα ειδι

κότητας, ξένης γλώσσας, κοινά μαθήματα και τέλος τα αθλητικά.

Τρίτο στάδιο είναι η καταχώριση των μαθημάτων για κάθε έτος 

-  εξάμηνο. Πέρα από τον τίτλο, καταχωρούνται οι προσδοκώμενες 

ώρες προς εκτέλεση. Καταχωρούνται επίσης τα μαθήματα της ειδικό

τητάς με τις προβλεπόμενες εκτελεσθείσες ώρες στο καθένα από αυτά, 

καθώς και για το κάθε μάθημα τον καθηγητή και τις αντίστοιχες ώρες 

διδασκαλίας. Αν το μάθημα διδάσκεται από ένα καθηγητή, τότε οι ώρες 

του καθηγητή και του μαθήματος πρέπει να είναι ίσες ενώ στην περί

πτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους από έναν καθη

γητές, πρέπει το άθροισμα των ωρών όλων των καθηγητών να ισούται 

με τις ώρες του μαθήματος. Τέλος, ο επόπτης είναι υπεύθυνος για την 

καταχώριση των βαθμολογιών, προφορικών και γραπτών.

6. Εισαγωγή βαθμολογίας

Όταν καταχωρείται μία βαθμολογία από τον εκάστοτε επόπτη, 

το σύστημα απαιτεί να εξασκείται επιπλέον έλεγχος από χρήστη του 

συγκεκριμένου τμήματος.

Τελευταίο βήμα στη καταχώριση των βαθμολογιών είναι ο έλεγ

χος τους από τον Διευθυντή ΔΑΕΚ. υπάρχει εκτυπώσιμη κατάσταση 

βαθμολογιών σε έντυπη μορφή, την οποία προσυπογράφουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι.
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Εύρεση

Χαρακτηρισμός______ Βαθμός Ειδικότητα! Έ τος ΜοίραΕττσινυμο Ονομα
215154 ΠΑΞΗΚΟΥ Εγγεγραμμένος ΜΑΘ. ΣΤΎΑ

215156 ΡΟΣΙΝΗ Εγγεγραμμένος MAO. ΣΤΥΑ 3 4π Μοίρα
215157 ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΓ Εγγεγραμμένος ΜΑΘ. ΓΤΥΑ ΜΗΧΤΗΓ 3 3π Μοίρα

10 215153 ΛΗΜΕΝΗ Εγγεγραμμένος ΜΑΘ. ΣΤΥΑ ΠΛΗΡ

215505[ Εξάμηνο Μάθημα Προφ 1 Προφ 2 Προφ 3 Γραττ. Καθ Γραττ. Εττο Γραπ ΕκττΤελ. Βαθμ.Βαθμ.Εττ/αης Ελεγτιής Πρόοδος Εγκριση

ΕπιτυχώνΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ H/Y I

Επη. :··ώ·.·ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕπιτυχώνΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΣΑΕ ■πτυχών

ΤΟΠΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΣΤΡ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΟΠΛΙΣΝ ϊπιτυχών

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιτυχών

ΑΓΓΛ Ί I·'. Ί Επιτυχών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ HEF :πιτυχών

τπιτυχών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΝ© τπιτυχών

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11 ιπιτυχών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΗΓΥ ϊπιτυχών

215155 ΤΟΛΟΣ Εγγεγραμμένος ΜΑΟ. ΣΤΥΑ

Στοιχεία Βαθμολογίας Μαθημάτων ΔΑΕΚ

7. Έλεγχος βαθμολογιών απο ΔΑΕΚ

Ο ρόλος «Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού» αρχικά καταχωρεί 

τους καθηγητές και επιλέγει τους ενεργούς ανά εξάμηνο (κάποιος κα

θηγητής μπορεί να είναι καταχωρημένος αλλά να μην διδάσκει σε κάθε 

εξάμηνο). Από αυτή την επιλογή προκύπτει η λίστα των καθηγητών, 

από την οποία επιλέγουν οι επόπτες, προκειμένου να γίνει η ανάθεση 

σε τμήματα. Τέλος, ελέγχει την υλοποίηση του σχεδιασμένου ακαδημα

ϊκού προγράμματος. Με τον έλεγχο ότι το μάθημα πραγματοποιήθηκε 

ενημερώνονται οι καρτέλες των καθηγητών και των μαθητών.

8. Στοιχεία καθηγητών

2.2 Λειτουργικότητα Ρόλων

2.2.1 Λειτουργικότητα ρόλου «Τμήμα Εκπαίδευσης»

1. Καταχώριση ειδικοτήτων

2. Εισαγωγή Τμημάτων (ανά έτος και τύπο)
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3. Αντιστοίχηση Τμημάτων με ειδικότητες

4. Έλεγχος Βαθμολογιών φοιτητών

5. Αντιστοίχιση Καθηγητών -  Μαθημάτων- Τμημάτων

6. Καταχώριση ωρών που θα διδάξει ο κάθε καθηγητής το συγκε

κριμένο μάθημα στο συγκεκριμένο τμήμα

9. Καθηγητής - Μάθημα - Ώρες

2.2.2 Λειτουργικότητα ρόλου «Επόπτη»

1. Τοποθέτηση Φοιτητών ειδικότητας σε έτος φοίτησης και εξάμηνο

2. Τοποθέτηση Φοιτητών ειδικότητας σε τμήματα

3. Καταχώριση Βαθμολογιών φοιτητών (προφορικών και γραπτών)

4. Καταχώριση απουσιών φοιτητών στα ακαδημαϊκά μαθήματα

5. Καταχώριση αιτιών που απουσίαζαν οι φοιτητές

Ομαδική Εισαγωγή Βαθμολογίάς Τμημάτων Ειδικότητας _  ΓΗ

ι-Ε ργασ ιες  - -Φ ίλτρα Αναζήτησης Ε ισαγωγή Στοιχείων------- Επ ιλογή-------

Αναζητηση | Έτος: Σειρά: Κριτήρια.. | Βαθμολογία: | jv J Απ ό

Εξάμηνο: |3ο εξ  (2έτ) Φ υλ0- | ▼ 1 Τμήμα:| | Ε ισαγω γή.... | Έ ω ς ... |

\ μ α \\ ΑΜΑ II Επώνυμο Ονομα || Ειδικότητα Μοίρα II Έ τος ||Εξάμηνο|| Μάθημα | Βαθμός

1 216009 Π Σ ΠΑΗΡ 2η Μοίρα 2 3ο εξ (2έι|ΑΝΑΛΥΣΗ  II (3ο εξ 2 έτ ▼ | 70.00 □
2 216026 κ. X ΠΑΗΡ 3η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ANTIΚΕIΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ -·· 85,00 Π
3 216027 Κ A ΠΑΗΡ 1η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ▼ 97,00

4 216040 Ν' Ε ΠΑΗΡ 2η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΑΝΑΛΥΣΗ II (3ο εξ 2 έτ ▼ 72.00 U
5 216063 Γί Η ΠΑΗΡ 4η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤ -ν 86,00 π
5 216072 Π V ΠΑΗΡ 2η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΠΛΗΡ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ▼ 91,00

7 216092 Μ X ΠΑΗΡ 2η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΑΝΑΔΥΣΗ II (3ο εξ 2 έτ ▼ 99.00 U
3 216128 Κ Δ ΠΑΗΡ 4η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( -ν 78.00 π
y 216156 X A ΠΑΗΡ 1η Μοίρα 2 3ο εξ (2έτ|ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤ ’ν 90,00 U

10. Καταχώριση βαθμολογιών

1
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2.2.3 Λειτουργικότητα ρόλου «Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού»

1. Εισαγωγή καθηγητών

2. Δημιουργία Προγράμματος Διδασκαλίας

Καταχώριση ωρών που εκτελέστηκαν

Διαχείριση Σχεδιασμού Μαθημάτων

11. Πρόγραμμα διδασκαλίας
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2.3 Καταχώριση απουσιών ΔΑΕΚ

Λειτουργικότητα:

Η λογική των απουσιών για τη ΔΑΕΚ δεν διαφέρει από αυτή 

που περιγράφηκε στο μάθημα αθλητικής εκπαίδευσης. Δηλαδή ο κάθε 

φοιτητής λαμβάνει προειδοποιητική επιστολή όταν υπερβεί το 20% 

του συνόλου των απουσιών στο έτος, το 20% σε κάθε μάθημα, το 40% 

σε κάθε μάθημα και τέλος αποτυγχάνει σε περίπτωση που υπερβεί το 

40% των απουσιών των μαθημάτων του έτους στο σύνολο του.

Οι ώρες για να εξαχθεί το ποσοστό λαμβάνονται από την κατα

χώριση των ωρών ανά μάθημα όπως αυτό καταχωρείται από τον ε

πόπτη.

Προειδοποιητικό Μήνυμα 20% συνόλου(συνολοκές απουσίες; δοκίμου στο έτος) 
(ώ ρες 1ου εξαμήνου 4- ώρες 2ου εξαμήνου) * 20 

-  100

Όπου «Ώρες 1ου εξαμήνου»= ώρες (Μάθημα 1)+...+ώρες (Μά

θημα Ν)

ομοίως «Ώρες 2ου εξαμήνου».

Προειδοποιητικό Μήνυμα 20% στο μάθημα(απουσίες ανά μάθημα δοκίμου) 
(ώ ρες μαθήματος) * 20

-  Ϊ00

Προειδοποιητικό Μήνυμα 40% στο μάθημα(απουσίες ανά μάθημα δοκίμου) 
(ώ ρες μαθήματος) * 40

-  Ϊ00
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Μήνυμα 40% στο σύνολο (συνολικές απουσίες δοκίμου)
(ώ ρες 1ου εξαμήνου 4- ώρες 2ου εξαμήνου) * 40 

-  100

Οι ώρες και η αιτία απουσίας καταχωρούνται από εξουσιοδοτη

μένο προσωπικό ανά φοιτητή. Για παράδειγμα ιατρείο, ΓΝΑ, υπηρεσία 

κτλ. Αν ο λόγος απουσίας δεν είναι μέσα στους συνηθισμένους υπάρ

χει η επιλογή «Άλλη αιτία». Τέλος, υπάρχει εκτυπώσιμη κατάσταση με 

τους φοιτητές που έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών .

Name Type

id απουσίας Intege

r

Αριθμός Μητρώου Φοιτη- Intege 

τή r

Ημερομηνία απουσίας date 

Μάθημα Intege

r

Αιτία Απουσίας Intege

r

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Not Λεπτομέρειες
Null

ναι κλειδί

ναι από Προσωπικά Στοι

χεία

ναι

ναι από Μαθήματα

ναι Από Αιτίες απουσιών

10. Απουσίες

ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Nam Type Not Λεπτομέρειες
e Null

id αιτίας Integer ναι κλειδί

Λεκτικό αι char ναι Πιθανές τιμές («Άλλη αιτία»,

τίας Άδεια, Αναρρωτήριο, κτλ).
11. Αιτίες Απουσιών
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Η εισαγωγή του στοιχείου «αιτία απουσίας» έγινε για στατιστι

κούς λόγους. Συνεπώς, επιθυμητό είναι η εξαγωγή ποσοστού απου

σιών ανά αιτία στο τρέχον εξάμηνο και στο τρέχον έτος.

Οι απουσίες ενός φοιτητή, κατά το ακαδημαϊκό έτος, είναι στοι

χείο το οποίο δεν είναι απαραίτητο να κρατηθεί πέραν του τρέχοντος 

ακαδημαϊκού έτους ή την αποφοίτηση, ή την παραίτηση του φοιτητή 

από τη σχολή. Συνεπώς, για λόγο οικονομίας δεδομένων, δίνεται σε 

συγκεκριμένους χρήστες, η δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων 

απουσιών των φοιτητών που είτε έχουν αποφοιτήσει είτε που έχουν 

παραιτηθεί. Επιπλέον, εφικτή είναι και η διαγραφή απουσιών των φοι

τητών που πέρασαν επιτυχώς το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δεν συ

μπλήρωσαν απουσίες είτε άνω του 40% επί του συνόλου του έτους, 

είτε 40% σε ένα μάθημα. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα να κάνει απαλοι

φή του συνόλου απουσιών των φοιτητών.

2.4 Καταχώριση μαθημάτων

Λειτουργικότητα

Η διαδικασία αυτή γίνεται από τους επόπτες. Ο κάθε επόπτης 

καταχωρεί τα μαθήματα της ειδικότητας του, συμπεριλαμβανομένων 

και των εποπτών κοινών μαθημάτων, ξένης γλώσσας και αθλητικών.

Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται για το μάθημα είναι η ονομασία 

του, οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση ώρες, το έτος και το εξάμηνο 

στο οποίο διδάσκεται, οι ειδικότητες στις οποίες αντιστοιχεί και τέλος 

αν το συγκεκριμένο μάθημα είναι κοινό. Τα μαθήματα τα οποία είναι 

κοινά ελέγχονται από τον επόπτη κοινών μαθημάτων.

Πέραν της καταχώρισης των μαθημάτων από τους επόπτες, 

υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου λάθους ή παράλειψης εισαγωγής δεδο

μένων. Επιθυμητή λειτουργικότητα αυτών είναι η αναφορά λάθους κα

ταχώρισης αν σε κάποιο μάθημα οι συνολικές ώρες προς εκτέλεσή του 

είναι λιγότερες από το άθροισμα των ωρών των καθηγητών που έχουν 

οριστεί να το διδάξουν. Επίσης, αναφορά σφάλματος πρέπει να λαμ- 

βάνεται σε περίπτωση που είτε ένα μάθημα δεν έχει καθηγητή είτε ένας 

καθηγητής δεν έχει τουλάχιστον ένα μάθημα, με την προϋπόθεση ότι

-  29  -

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:06 EEST - 34.220.209.173



Εφαρμογή Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Φοιτητών Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής

το πεδίο του καθηγητή είναι ενεργό, δηλαδή ότι ο καθηγητής έχει ορι

στεί να διδάξει την τρέχουσα χρονιά. Τέλος, πρέπει να γίνεται έλεγχος 

διπλής εγγραφής σε ένα μάθημα, δηλαδή αν υπάρχει ίδιο λεκτικό μα

θήματος για την ίδια ειδικότητα σε άλλο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Name Type Not Null1 Λεπτομέρειες

id Μαθήματος Integer ναι Κλειδί

Λεκτικό Μαθήματος char ναι

Ώρες Μαθήματος Integer ναι

Εξάμηνο που ανήκει Integer ναι Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα 

Εξάμηνο Φοίτησης

Τύπος Μαθήματος Integer ναι Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα 

Τύπος Μαθήματος

id ειδικότητας

12. Μαθήματα

Integer ναι Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα 

ειδικότητες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id τύπου μαθ. Integer ναι κλειδί

ονομασία char ναι ΕΔ, ΞΓ, ΚΜ, ΑΕ
13. Τύπος Μαθήματος -Τμήματος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id ειδικότητας Integer ναι κλειδί

Ειδικότητα Λεκτικό varchar ναι

Ειδικότητα Σύμβολο varchar ναι
14. Ειδικότητα
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Από τον τελευταίο συνδετικό πίνακα εξάγονται οι ώρες διδασκα

λίας των καθηγητών. Ένας καθηγητής μπορεί να διδάσκει σε διαφορε

τικές ειδικότητες, είτε στην ίδια ειδικότητα σε ένα από τα πολλά τμήμα

τα, είτε σε περισσότερα του ενός τμήματα με διαφορετικές ώρες, λόγω 

συνδιδασκαλίας. Συνεπώς ο καθορισμός των ωρών πρέπει να γίνεται 

σε συνδυασμό του καθηγητή με το μάθημα και το τμήμα που διδάσκει.

Οι λανθασμένες καταχωρίσεις εντοπίζονται από την παραβολή 

των ωρών διδασκαλίας ενός καθηγητή, με τις προβλεπόμενες ώρες 

διδασκαλίας του μαθήματος που έχουν οριστεί από τον επόπτη.

ΣΧΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ -  ΜΑΘΗΜΑ -ΤΜΗΜΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id καθηγητή Integer ναι κλειδί

id Μαθήματος Integer ναι κλειδί

id Τμήματος Integer ναι κλειδί

Ώρες Integer
15. Σχέση Καθηγητής -  Μάθημα -Τμήμα

2.5 Καταχώριση Βαθμολογιών

Ο επόπτης έχει τη δυνατότητα καταχώρισης βαθμολογίας για 

τους φοιτητές της ειδικότητας του, αλλά και για τα μαθήματα που είναι 

ο ίδιος υπεύθυνος. Εξαίρεση είναι οι επόπτες αθλητικής εκπαίδευσης, 

ξένης γλώσσας και κοινών μαθημάτων, που βλέπουν όλους τους φοι

τητές στα μαθήματα που τους αντιστοιχούν.

Η καταχώριση βαθμολογίας χωρίζεται σε 3 φάσεις.

Στην αρχή, ο επόπτης εισάγει τη βαθμολογία.

Έπειτα, εφ’όσον ολοκληρώσει την αναθέτει για έλεγχο στο επόμενο 

ιεραρχικά επίπεδο που είναι το «Τμήμα Εκπαίδευσης».

Τέλος, η δυνατότητα ελέγχου μεταφέρεται στον διευθυντή ΔΑΕΚ.

Καμία ανώτερη βαθμίδα δεν μπορεί να κάνει έλεγχο στις βαθ

μολογίες, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα προηγούμενα ε

πίπεδα.
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Κάθε επόμενο βήμα αναιρεί το δικαίωμα τροποποίησης από την 

προηγούμενη βαθμίδα. Δηλαδή όταν έχει ελεγχθεί μία βαθμολογία από 

το ρόλο «Τμήμα Εκπαίδευσης», ο επόπτης δεν μπορεί πλέον να ε- 

πέμβει στις βαθμολογίες. Αντίστοιχα, όταν η βαθμολογία έχει ελεγχθεί 

από τον ΔΑΕΚ δεν μπορεί να τροποποιηθεί από κανέναν από τις 

προηγούμενες βαθμίδες.

Παρ’όλα αυτά μπορεί κάθε ένας από την ιεραρχία να ξαναδεί τις 

βαθμολογίες. Τέλος, υπάρχει κατάσταση συνοπτικής εκτύπωσης του 

συνόλου των βαθμολογιών, η οποία υπογράφεται από όλους τους ε- 

μπλεκομένους.

Η διαδικασία για την καταχώριση βαθμολογιών βασίζεται στα 

φίλτρα έτος φοίτησης, εξάμηνο φοίτησης, μάθημα, τμήμα και ειδικότητα 

του φοιτητή. Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα με τα ονόματα των φοιτη

τών και δίπλα τα πεδία καταχώρισης προφορικής βαθμολογίας 1, 

προφορικής βαθμολογίας 2, προφορικής βαθμολογίας 3 και τελικού 

γραπτού.

Αν κατά την καταχώριση βαθμολογιών, εισαχθεί βαθμολογία 

χαμηλότερη του 50%, τότε ταυτόχρονα ενημερώνεται και η λίστα με τις 

ποινές τις ΔΑΕΚ. Για κάθε βαθμολογία κάτω του 50%, υπάρχει ποινή 

δύο στερήσεων εξόδων. Στο τέλος του εξαμήνου προστίθεται η τελική 

γραπτή βαθμολογία για να υπολογιστεί ο τελικός βαθμός. Συνεπώς, ο 

τελικός βαθμός του κάθε φοιτητή στο κάθε μάθημα υπολογίζεται από 

τον τύπο:

Τελικχ\ β α θ μ ο λ ο γ ί α  μ α θ ή μ α τ ο ς
Μ έ σ ο ς  ό ρ ο ς  (π ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ν ) Τ 2 * Τ ε λ ί κ ό  Γ ρ α π τ ό  

~  3

Αν ο τελικός βαθμός μαθήματος είναι χαμηλότερος του 50%, τό

τε ο φοιτητής επανεξετάζεται στο μάθημα. Αν ο βαθμός της επανεξέτα

σης είναι μεγαλύτερος του 50%, τότε ο βαθμός του τελικού γραπτού 

γίνεται 50%, ενώ αν είναι χαμηλότερος τότε ο φοιτητής αποτυγχάνει.
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Αν ο φοιτητής έχει αποτύχει με τελικό βαθμό μικρότερο του 

50%, σε περισσότερα των τριών (3) μαθημάτων, τότε δεν πάει σε δια

δικασία επανεξέτασης αλλά θεωρείται απευθείας αποτυχών και επανα

λαμβάνει την τάξη. Η ποινή για το συγκεκριμένο μάθημα είναι δύο (2) 

στερήσεις εξόδου. Επίσης, αν και στην επανεξέταση βαθμολογηθεί κά

τω του 50%, τότε του επιβάλλονται άλλες δύο (2) στερήσεις εξόδου. 

Συνεπώς, για κάθε αποτυχία του φοιτητή του επιβάλλεται ποινή δύο 

(2) στερήσεων εξόδου.

Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για την καταχώριση 

της βαθμολογίας υλοποιείται από τον επόπτη ειδικότητας, ο οποίος 

εισάγει τις βαθμολογίες των φοιτητών της ειδικότητας ευθύνης του

ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

Μάθημα βαθμός Integer ναι κλειδί

ID

Αριθμός Μητρώου Integer ναι κλειδί πίνακα Προσωπικά Στοιχεία

Φοιτητή

Μάθημα_Κωδικός Integer ναι κλειδί πίνακα Μαθήματα

Έτος εισαγωγής Integer ναι

βαθμολογίας

Βαθμός_Προφ_1 Integer

Βαθμός_Προφ_2 Integer

Βαθμός_Προφ_3 Integer

Βαθμός_Γραπτό Integer

Βαθμός_Τελικό Integer (Μέσος όρος (προφορι-

κών)+2*Τελικό Γραπτό)/3

Βαθμός Επανεξέ- Integer Αν είναι κάτω από 50 κόπηκε αλλιώ

τασης 50

Αποτυχών Boolean ναι ναι ή όχι προεπιλογή το όχι

Έλεγχος από Ε- Boolean ναι ναι ή όχι προεπιλογή το όχι

πόπτη
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Έλεγχος από Boolean ναι ναι ή όχι προεπιλογή το όχι

Τμήμα Εκπαίδευ

σης

Έλεγχος από Boolean ναι ναι ή όχι προεπιλογή το όχι

ΔΑΕΚ
16. Βαθμός Μαθήματος

2.6 Καταχώριση καθηγητών

Λειτουργικότητα

Η καταχώριση καθηγητών γίνεται από το ρόλο «Τμήμα 

Διδακτικού Προσωπικού». Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται για 

τους καθηγητές αναφέρονται στην ανάλυση των πινάκων που ακολου

θούν. H συσχέτιση των καθηγητών με τα μαθήματα και με τις ειδικότη

τες γίνεται από το ρόλο «Επόπτης». Πέρα από την καταχώριση των 

στοιχείων των καθηγητών, πρέπει να γίνεται έλεγχος αν σε ένα καθη

γητή που έχει οριστεί σαν ενεργός (δηλαδή έχει οριστεί να διδάξει στο 

τρέχον εξάμηνο) δεν του έχει ανατεθεί κανένα μάθημα.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Name Type Not
Null

Λεπτομέρειες

id καθηγητή Integer ναι Κλειδί

Στρατιωτικός Καθηγητής boolean ναι ναι ή όχι

Βαθμός varchar ναι από τον πίνακα Βαθμοί

Επώνυμο varchar ναι

Όνομα varchar ναι

Τηλ1 Κινητό char

Τηλ2 Σταθερό char
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Τηλ3 Επιστασίας char

E-mail varchar

Αριθμός Μητρώου char

Μονάδα που υπηρετεί varchar

Τίτλος Σπουδών varchar ναι πίνακας Τίτλος Σπουδών

Ενεργός boolean ναι Προεπιλογή το ναι

17. Καθηγητής

ΒΑΘΜΟΙ ΑΕΡΟΠ. - ΝΑΥΤ. -  ΠΕΖ.

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id βαθμού Integer ναι κλειδί

Λεκτικό Βαθμού varchar ναι
18. Βαθμοί Αεροπ. -  Ναυτ. - Πεζ

ΣΧΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ -  ΜΑΘΗΜΑ - ΤΜΗΜΑ

Name Type

id Καθηγητή Integer

id Μαθήματος Integer

id Τμήματος Integer

Ώρες Integer

19. Σχέση Καθηγητής - Μάθημα - Τμήμα

Not Null Λεπτομέρειες

ναι Κλειδί

ναι Κλειδί

ναι Κλειδί

Name

id τίτλου σπουδών 

ονομασία τίτλου σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Type Not Null

Integer ναι

varchar ναι
20. Τίτλος Σπουδών

Λεπτομέρειες

κλειδί
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Ο καθηγητής συσχετίζεται με το μάθημα και το μάθημα ανήκει 

σε ειδικότητες. Συνεπώς, προκύπτει η σχέση καθηγητών με ειδικότη

τες και κατ’ επέκταση με τμήματα (γιατί δύο ή περισσότερα τμήματα 

μπορεί να διδάσκονται το ίδιο μάθημα αλλά με διαφορετικό καθηγητή 

ενώ ανήκουν στην ίδια ειδικότητα).

2.7 Καταχώριση τμημάτων

Η καταχώριση των τμημάτων και η αντιστοίχιση αυτών με 

τις ειδικότητες γίνεται από το ρόλο «Τμήμα εκπαίδευσης». Ο διαχωρι

σμός των φοιτητών σε τμήματα γίνεται από το ρόλο «Επόπτης». Εξαί

ρεση αποτελούν τα τμήματα αθλητικής εκπαίδευσης τα οποία καταχω- 

ρούνται από τον ρόλο «Επόπτης Αθλητικών».

ΤΜΗΜΑΤΑ

lame Type Not Λεπτομέρειες
Null

id Τμήματος Integer ναι κλειδί

Λεκτικό Τμήμα varchar ναι για ειδικότητα πχ ΕΔ-Α1 , για ξένη

τος γλώσσα ΞΓ-Γ3

Έτος Integer ναι από πίνακα έτη

"ύπος τμήματος Integer ναι από πίνακα Τύπος Μαθήματος -

Τμήματος
21. Τμήματα

Ο παραπάνω πίνακας περιέχει όλα τα τμήματα όλων των ειδι

κοτήτων, ξένων γλωσσών, κοινών μαθημάτων και της αθλητικής εκ

παίδευσης. Με εξαίρεση αυτών της αθλητικής εκπαίδευσης, όλα τα άλ

λα τμήματα δημιουργούνται και τροποποιούνται από το ρόλο «Τμήμα 

Εκπαίδευσης». Το id στο καθένα είναι ξεχωριστό, αλλά είναι επιθυμητό 

η ονοματολογία να κρατά έναν τύπο π.χ. την ξένη γλώσσα είναι ΞΓ- 

Α1 , ΞΓ-Γ5, για την αθλητική εκπαίδευση ΑΘ-Α6 κλπ.
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id Τμήματος - Ξένης Γλώσσας Int ναι κλειδί

id Τμήματος Int ναι από πίνακα Τμήματα

id Επίπεδο Ξένης Γλώσσας
22. Τμήματα Αγγλικών

Int ναι από πίνακα Ειδικότητα

Για κάθε τμήμα Ξένης γλώσσας που δημιουργείται υπάρχει και 

η δήλωση του επιπέδου στο οποίο κατατάσσεται. Συνεπώς το id τμή

ματος ξένης είναι μοναδικό και το id τμήματος είναι αυτό για το οποίο 

υπάρχει η σχέση.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id Τμήματος - Ειδικότητα Int ναι κλειδί

id Τμήματος Int ναι από πίνακα Τμήματα

id ειδικότητας
23. Τμήματα Ειδικότητα

Int ναι από πίνακα ειδικότητες

1  ί?1 Η  Ο-*

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Τ μ η μ ά τ ω ν  α ν ά  Ε ι δ ι κ ό τ η τ α — □  X

Τμήμα Ειδικ. ·#ν

# =  1 ) .■·"··. I £ ΜΗΧΤΗΣ

2) Α2 Τ ΟΠΑΓΟΣ

3) A3 Τ ΜΜΜ&Μ

4) Α4 Τ ΗΑΚΓΟ Σ

5) Α5 Τ ΣΑΕ

6) Α6 Τ MET

7) A  7 Τ ΠΑΗΡ

8) Α8 Τ ΤΗ

9) Β 1 Τ ΜΗΧΤΗΣ

10) Β2 Τ ΟΠΑΓΟΣ

1 1 ) Β3 Τ ΜΜΜ&Μ

12) Β4 Τ ΗΑΚΓΟ Σ

13) Β5 Τ ΣΑΕ

14) Β6 Τ MET

15) Β7 Τ ΠΑΗΡ

16) Β8 Τ ΤΗ

17) Γ1 Τ ΜΗΧΤΗΣ

18) Γ 2 Τ ΟΠΑΓΟΣ
•Ί . 1— ο h ,1h Λ h .1 Ο  Κ .1

12. Τμήματα ανα ειδικότητα
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id Τμήματος - Αθλ.Εκπ. Integer ναι κλειδί

id Τμήματος Integer ναι κλειδί από πίνακα Τμήμα

τα

Υστερούντες Boolean ναι ναι όχι προεπιλογή το όχι
24. Τμήματα Αθλητικής Εκπαίδευσης

Name

id επίπεδο 

Λεκτικό επιπέδου

ΕΠΙΠΕΔΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Type Not Null Λεπτομέρειες

Integer ναι κλειδί

varchar ναι
25. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

Name Type Not Λεπτομέρειες
Null

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή Integer ναι κλειδί

id ειδικότητας Integer ναι κλειδί από πίνα-

κα Ειδικότητα

Έτος Integer ναι

Εξάμηνο Integer ναι

id επίπεδο Ξένης Γλώσσας Integer ναι κλειδί από πίνα-

κα Ξένη Γλώσσα

id τμήματος Ειδικότητας 1ου έτους Integer ναι εξωτερικό κλειδί

id τμήματος κοινών μαθημάτων 1ου Integer ναι εξωτερικό κλειδί

έτους

id τμήματος Αθλ. Εκπ. 1ου έτους Integer ναι εξωτερικό κλειδί

id τμήματος Ξένης γλώσσας 1ου έ- Integer ναι εξωτερικό κλειδί

38 -

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:06 EEST - 34.220.209.173



Εφαρμογή Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Φοιτητών Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής

τους

id τμήματος Ειδικότητας 2ου έτους 

id τμήματος κοινών μαθημάτων 2ου 

έτους

id τμήματος Αθλ. Εκπ. 2ου έτους 

id τμήματος Ξένης γλώσσας 2ου έ

τους

id τμήματος Ειδικότητας 3ου έτους 

id τμήματος κοινών μαθημάτων 3ου 

έτους

id τμήματος Αθλ. Εκπ. 3ου έτους 

id τμήματος Ξένης γλώσσας 3ου έ

τους

Κόπηκε πρώτο έτος 

Κόπηκε δεύτερο έτος 

Κόπηκε τρίτο έτος

26. Ακαδημαϊκή Καρτέλα φοιτητή

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

boolean ναι προεπιλογή το

όχι

boolean ναι προεπιλογή το

όχι

boolean ναι προεπιλογή το

όχι
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13. Ακαδημαϊκή καρτέλα

2.8 Καταχώριση ειδικοτήτων

H διαδικασία αυτή, όπως περιγράφηκε, γίνεται από το 

τμήμα με ρόλο «Τμήμα Εκπαίδευσης». Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατό

τητα προσθήκης και αφαίρεσης κάποιας ειδικότητας..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id ειδικότητας Integer ναι κλειδί

Ειδικότητα Λεκτικό varchar ναι

Ειδικότητα Σύμβολο varchar ναι
27. Ειδικότητα
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Η ειδικότητα του φοιτητή, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία του, 

υπάρχουν αποθηκευμένα στην ακαδημαϊκή του καρτέλα, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο πίνακα της παραπάνω ενότητας.

2.9 Καταχώριση Προγράμματος

Ο ρόλος του τμήματος «Διδακτικού προσωπικού» έχει τη δυνα

τότητα δημιουργίας του ακαδημαϊκού προγράμματος. Συγκεκριμένα, 

μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας προγράμματος επιλέγει αρχικά το 

έτος, έπειτα το εξάμηνο και τέλος το τμήμα -  ειδικότητα στη οποία επι

θυμεί να προγραμματίσει το μάθημα. Εμφανίζεται η λίστα με τα μαθή

ματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο τμήμα και δίπλα τους το πο

σοστό υλοποίησης τους, έως τη δεδομένη στιγμή. Το ποσοστό υλο

ποίησης προκύπτει από τις ώρες που έχουν περαστεί ότι εκτελέστηκαν 

προς τις προβλεπόμενες ώρες του μαθήματος. Συνεπώς ο υπεύθυνος 

έχει αντικειμενική εικόνα της πιθανής κατανομής των μαθημάτων που 

σχεδιάζει. Από τη λίστα επιλέγει το μάθημα και τον καθηγητή που θα 

διδάξει την συγκεκριμένη ώρα και μέρα. Η ίδια διαδικασία γίνεται και 

για τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία των παρακάτω 

καταστάσεων:

Κατάσταση με το σύνολο των ενεργών διδασκόντων και το ά

θροισμα των ωρών διδασκαλίας που θα εκτελέσουν στο τρέχον ακα

δημαϊκό εξάμηνο, προκειμένου να υπολογιστεί η συχνότητα προσέ

λευσης αυτών στη σχολή σε σχέση με τις ακαδημαϊκές εβδομάδες. Για 

τον υπολογισμό αυτό απαιτείται να δοθεί το σύνολο των ακαδημαϊκών 

εβδομάδων ανά εξάμηνο και μετά να γίνει άθροιση των ωρών. Η διαί

ρεση αυτών μας δίνει τη συχνότητα προσέλευσης.

Κατάσταση εμφάνισης των υπολειπόμενων ωρών για τον κάθε 

καθηγητή ξεχωριστά ανά μάθημα, ειδικότητα και έτος.

Κατάσταση συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε καθηγητή 

ανά εξάμηνο για όλες τις ειδικότητες και όλα τα τμήματα και τα έτη. Πχ 

ένας καθηγητής διδάσκει σε τρείς ειδικότητες και δύο έτη. Η κατάσταση
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παρουσιάζει όλες τις ώρες αθροιστικά για τον συγκεκριμένο καθηγητή, 

την κατανομή ωρών ανά εβδομάδα, το ποσοστό υλοποίησης αυτού 

μέχρι τη δεδομένη στιγμή.

Κατάσταση υλοποίησης για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Κατάσταση υλοποίησης για κάθε ειδικότητα.

Κατάσταση υλοποίησης για κάθε έτος.

Κατάσταση υλοποίησης για κάθε εξάμηνο.

Κατάσταση αν το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι υλοποιήσιμο. 

Αυτό προκύπτει από το άθροισμα των ακαδημαϊκών εβδομάδων το 

οποίο πολλαπλασιάζεται επί το 5 μέρες και 5 ώρες με αποτέλεσμα το 

σύνολο των προβλεπόμενων εκτελέσιμων ακαδημαϊκών ωρών ανά ε

ξάμηνο. Έπειτα, αθροίζονται οι ώρες των μαθημάτων ανά εξάμηνο και 

η αφαίρεση του πρώτου από το δεύτερο πρέπει να είναι >= του μηδε- 

νός. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει ότι είναι εκτός ορίων προκειμέ- 

νου να πραγματοποιηθεί διαφορετικός προγραμματισμός.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id διδακτική ώρα Integer ναι κλειδί

id έτος Integer ναι εξωτερικό κλειδί

id εξάμηνο Integer ναι εξωτερικό κλειδί

id τμήμα Integer ναι εξωτερικό κλειδί

id μάθημα Integer ναι εξωτερικό κλειδί

id καθηγητής Integer ναι εξωτερικό κλειδί

μέρα date ναι

διδακτική ώρα integer ναι 1 έως 7

Υλοποιήθηκε boolean ναι προεπιλογή το όχι
28. Σχεδιασμός Προγράμματος
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id εξάμηνο integer ναι εξωτερικό κλειδί

προβλεπόμενες εβδομάδες integer ναι

προβλεπόμενες μέρες integer ναι

προβλεπόμενες ώρες integer ναι
29. Λοιπά στοιχεία

2.10 Καταχώριση εκτελεσμένων ωρών

Σε παρόμοια λειτουργία με αυτή του προγράμματος με 

την προσθήκη ενός ελέγχου υλοποίησης ,το «Τμήμα Διδακτικού Προ

σωπικού» καταχωρεί την επιτυχή ή μη υλοποίηση του.

2.11 Άλλες καταστάσεις για την Ακαδημαϊκή εκπαίδευ
ση:

Κατάσταση για μάθημα χωρίς καθηγητή 

Κατάσταση για καθηγητή ενεργό χωρίς μάθημα 

Κατάσταση για φοιτητή χωρίς ειδικότητα

Κατάσταση για φοιτητή χωρίς τμήμα ειδικότητας , ξένης γλώσσας, 

κοινών μαθημάτων και αθλητικής εκπαίδευσης 

Κατάσταση για φοιτητή χωρίς προφορικές βαθμολογίες 

Κατάσταση για φοιτητή χωρίς γραπτή βαθμολογία

2.12 Υπολογισμός Συνόλου βαθμολογιών

Υπολογισμός τελικού βαθμού έτους:

Τ ε λ ί κ ό ς  Β α θ μ ό ς  Έ τ ο υ ς
( Μ ά θ η μ α ί  +  Μ ά θ η μ α 2  Η------ h Μ ά θ η μ α Ν )  -+ 2 * Π ρ ο σ ό ν τ α

~  Ν +  2

Όπου Ν ο αριθμός των μαθημάτων
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Υπολογισμός Βαθμός Μαθήματος:

ενότητα.

Ο τύπος αυτός έχει παρουσιαστεί και σε προηγούμενη

Τ ε λ ικη Β α θ μ ο λ ο γ ί α  Μ α θ ή μ α τ ο ς
Μ έ σ ο ς  Ό ρ ο ς  Π ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ν  4- 2 * Τ ε λ ι κ ό  Γρατιτό  

~  3

Αν Τελική Βαθμολογία Μαθήματος< 50% και Βαθμός 

Επανεξέτασης >= 50 τότε Τελική βαθμολογία μαθήματος = 50% αλ

λιώς αν Βαθμός Επανεξέτασης < 50% τότε κόπηκε.

Τελικός Βαθμός Προσόντων:

Τελική Αρχαιότητα:

Τελική Αρχαιότητα
Β α θ μ ο λ ο γ ί α  1ου Έ τ ο υ ς  +  2  * Β α θ μ ο λ ο γ ί α  2ου Έ τ ο υ ς  +  3 * Β α θ μ ο λ ο γ ί α  3ου Έτους  

~  6

3 Μοίραρχοι

Ο ρόλος «Μοίραρχοι» σε πρώτη φάση καταχωρεί τη μοίρα στην 

οποία ανήκει ο κάθε φοιτητής. Με αυτό τον τρόπο οι μοίραρχοι, σε ό

λες τις ενέργειες, έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα των φοιτητών 

που ανήκουν στη μοίρα τους και όχι στο σύνολο των φοιτητών.

Σε δεύτερη φάση, ο κάθε μοίραρχος καταχωρεί τα υγειονομικά 

στοιχεία του κάθε φοιτητή. Συγκεκριμένα, καταχωρείται στη βάση το 

ποιος φοιτητής πήρε πόσες μέρες άδεια, με ποια κατηγορία (ΕΥ = «Ε

λεύθερος Υπηρεσίας» , ΕΑ = «Ελεύθερος Ασκήσεων», ΕΟ= «Ελεύθε
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ρος Ορθοστασίας», ΓΝΑ= «Επίσκεψη του φοιτητή στο ΓΝΑ», Αναρρω- 

τική, Αναρρωτήριο) και από ποια έως ποια ημερομηνία. Τα στοιχεία 

αυτά είναι απαραίτητα τόσο για την ενημέρωση των καθημερινών από- 

ντων, όσο και για τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.

14. Υγειονομικά στοιχεία

Επίσης, κάθε μοίραρχος καταχωρεί άλλους λόγους για τους ο

ποίους κάποιος φοιτητής έχει πάρει άδεια και είναι εκτός σχολής. Σε 

αυτή τη φόρμα επιλέγεται ο φοιτητής, γράφεται ένα μικρό κείμενο -  

πρόταση αιτιολογίας και τέλος η ημερομηνία από την οποία έχει άδεια 

μέχρι και την μέρα που τελειώνει.

Πέρα από τους φοιτητές που μπορεί να απουσιάζουν από τη 

σχολή, κατά τις καθημερινές μέρες, υπάρχει επιλογή καταχώρισης πα- 

ραμενόντων για το σαββατοκύριακο. Η χρηστικότητα της εν λόγω επι

λογής είναι να καταχωρείται ο φοιτητής που θέλει να παραμείνει στη 

σχολή, η αιτία και οι μέρες που αυτός θα μείνει μέσα. Με αυτό τον τρό

πο, δημιουργείται κατάσταση παρευρισκομένων στη σχολή το Σαββα

τοκύριακο, που είναι το άθροισμα των ατόμων που έχουν υπηρεσία, 

των τιμωρημένων και των παραμενόντων με τη θέλησή τους.

Τέλος, κάθε μοίραρχος, μέσω της επιλογής αναφερομένων, 

μπορεί να δει τους φοιτητές της μοίρας του που είναι προς αναφορά. 

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από το σύνολο τον φοιτητών που έχει 

καταχωρίσει η ΔΣΕ.
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15. Αναφερόμενοι μοίρας

Οι μοίραρχοι έχουν δυνατότητα προβολής της καρτέλας του 

κάθε φοιτητή και των ποινών του.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id επίσκεψης Integer ναι

id φοιτητή Integer ναι Κλειδί από πίνακα Προσωπικά 

Στοιχεία

Μέρες Integer ναι

Κατηγορία varchar ναι ΕΥ, ΕΑ, ΕΟ, αναρρωτική, ΓΝΑ

Από Ημνία Date ναι

Έως Ημνία
30. Υγειονομικά

Date ναι

Name Type Not Λεπτομέρειες
Null

Αριθμός Μητρώου Integer ναι Κλειδί από πίνακα Προ

Φοιτητή σωπικά Στοιχεία

Αιτιολογία varchar ναι

Ημερομηνία από date ναι

Ημερομηνία έως date ναι
31. Απουσίες
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16. Καρτέλα φοιτητή

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή varchar ναι από πίνακα Προσωπικά Στοιχεία

Αιτιολογία varchar ναι

Ημερομηνία από date ναι

Ημερομηνία έως date ναι
32. Παρουσίες
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4 Διοικητής/Υποδιοικητής

Ο Διοικητής / Υποδιοικητής έχει δυνατότητα ανάγνωσης όλων 

των καρτελών ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, ποινών, αθλητικών, απουσι

ολογίου, ψηφιακής καρτέλας φοιτητή κλπ.

5 Βοηθητικοί πίνακες :

ROLES

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id Integer ναι Auto Incr

name varchar ναι
33. Ρόλοι

LOGIN

Name Type Not
Null

Λεπτομέρειες

id integer ναι auto inc

id role integer ναι εξωτερικό κλειδί από roles

date
34. Είσοδος

date ναι date(now)

CHANGE LOG

Name Type Not Null Λεπτομέρειες

id integer ναι auto

id_role integer ναι εξωτερικό κλειδί από roles

date date ναι

change varchar ναι καταγραφή μηνύματος
35. Καταγραφή αλλαγών
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6 Ανάπτυξη εφαρμογής

6.1 Γενικά

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) έχει ως αποστολή να 

σχεδιάζει, να κατευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει το έργο της ΠΑ, 

στην ειρήνη και τον πόλεμο.

Το Γ.Ε.Α. είναι οργανωμένο σε Κλάδους και Διευθύνσεις. Στον 

Γ κλάδο ανήκει η Διεύθυνση Γ5 που είναι υπεύθυνη για την πληροφο

ρική.

6.2 Κέντρο Μηχανογράφησης / Γ.Ε.Α.

Το Κέντρο Μηχανογράφησης του Γ.Ε.Α. (Κ.ΜΗ./Γ.Ε.Α.) οργα

νώθηκε και λειτούργησε το 1981 με αποστολή την αυτοματοποίηση 

των διαδικασιών επεξεργασίας στοιχείων για ικανοποίηση των ανα

γκών μηχανογράφησης και πληροφοριών του Γ.Ε.Α. Ο επιτελικός φο

ρέας του κέντρου είναι η διεύθυνση Γ5.

Το Κέντρο Μηχανογράφησης του Γ.Ε.Α. στόχο έχει την αυτομα

τοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας στοιχείων της Πολεμικής Αε

ροπορίας (Π.Α.), σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Διαχειρίζεται την Βάση Δεδομένων στην οποία ό,τι καταχωρείται 

είναι διαθέσιμο στους χρήστες του συστήματος για πληροφόρηση ή 

εκμετάλλευση εφόσον βέβαια έχουν τα ανάλογα δικαιώματα.

Υποστηρίζει και εξελίσσει ένα εσωτερικό δίκτυο (intranet) και το 

διαδίκτυο (internet). Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την μεταφο

ρά αρχείων αλλά και για την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών συ

στημάτων που αναπτύσσονται και συντηρούνται από το Κ.ΜΗ./Γ.Ε.Α..

Ένα από τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκε και 

συντηρείται από το Κ.ΜΗ./Γ.Ε.Α. είναι το «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυ

ναμικού» και αφορά την πορεία του προσωπικού στην Π.Α. δηλαδή 

την βαθμολογική του εξέλιξη, την υγειονομική του κατάσταση, τις μετα

κινήσεις του στις Μονάδες αλλά και την εκπαίδευσή του. Το πληροφο

ριακό σύστημα αυτό είναι από τα πρώτα που έχει αναπτύξει το κέντρο
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και το εξελίσσει διαρκώς. Για την ανάπτυξη και συντήρησή του χρησι

μοποιείται το περιβάλλον ανάπτυξης «PowerBuilder»7

6.3 Υλοποίηση της εφαρμογής

Για την υλοποίηση της εφαρμογής κρίθηκε απαραίτητο να χρη

σιμοποιήσουμε ως περιβάλλον ανάπτυξης τον «PowerBuilder» και βά

ση «oracle» με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση της ως υποσύστημα 

στο πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» της 

Πολεμικής Αεροπορίας.

7 PowerBuilder 9: Advanced Client/Server Development, Bruce F. Armstrong 

and Millard F. Brown III
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8 Επίλογος

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει 

οδηγήσει πολλά ανθρώπινα συστήματα στην αναζήτηση μηχανογρα

φικών λύσεων μέσω καινούργιων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση - διευκόλυνση της 

καθημερινότητας.

Μια ανάλογη ανάγκη του προσωπικού που εργάζεται στη Σχολή 

Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, αποτέλεσε κίνητρο για τη δημι

ουργία της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας.

Στα πλαίσια της εργασίας επιχειρήθηκε να καταγραφούν οι αρ

μοδιότητες του προσωπικού της σχολής, να γίνει η ανάλυση των στοι

χείων που συλλέχτηκαν και τέλος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 

αντίστοιχης εφαρμογής.

Τα θέματα που επιλύθηκαν είναι η μηχανογραφική καταγραφή 

των νεοεισαχθέντων στην σχολή, η συνολική καταχώρηση προσωπι

κών στοιχείων καθ’ όλη την παραμονή των φοιτητών στη σχολή, η 

παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών έχοντας όλοι οι χρήστες 

ταυτόχρονα την ίδια εικόνα καθώς και η σύνδεση των δεδομένων της 

φοίτησής με την πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της 

Πολεμικής Αεροπορίας. Μια τέτοια σύνδεση δε θα μπορούσε ποτέ να 

υλοποιηθεί όσο η κατάταξη των φοιτητών γίνονταν χειρόγραφα με καρ

τέλες.

Τα παραπάνω ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, καθώς η Σχολή κά

νει ήδη χρήση της εφαρμογής εξοικονομώντας καθημερινά δεκάδες ερ

γατοώρες.
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«Υπεύθυνη Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευ

θύνης»

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευμα

τικών δικαιωμάτων, και γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, 

δηλώνω υπεύθυνα και ενυπογράφως ότι η παρούσα εργασία με τίτλο 

[«τίτλος εργασίας»] αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας 

και όλες οι πηγές από τις οποίες χρησιμοποίησα δεδομένα, ιδέες, 

φράσεις, προτάσεις ή λέξεις, είτε επακριβώς (όπως υπάρχουν στο 

πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε με παράφραση, έχουν δηλωθεί 

κατάλληλα και ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή 

και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφι

κών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά 

και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύνα- 

ται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, δια

χρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι 

προϊόν λογοκλοπής.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

Ημερομηνία

Υπογραφή
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