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Ενότητα 1η : Περίληψη 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελόο 
νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ εξγαζηεξηαθώλ αηζνπζώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. Ζ εθαξκνγή νλνκάδεηαη "Unipi Lab Reservation System" θαη νη ρξήζηεο 
ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη είλαη νη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνύζα εξγαζία πινπνηήζεθε ε Desktop έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, 
ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκε από νπνηαδήπνηε ππνινγηζηή αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη δηάζηαζεο 
νζόλεο. Οη κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ πνπ εμεηάζακε θαη από ηηο νπνίεο δαλεηζηήθακε 
ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ε Responsive Web Design θαη ε Adaptive Web Design. Ζ ρξήζε απηώλ ησλ 
ηερληθώλ νδεγεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο ελόο 
ζπζηήκαηόο.  

Σηηο ππόινηπεο ελόηεηεο ηεο Γηαηξηβήο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην εγρεηξίδην ρξήζηε θαη ε 
αξρηηεθηνληθή πάλσ ζηελ νπνία δνκήζεθε ην ζύζηεκα. Ζ εθαξκνγή είλαη δηαδηθηπαθή θαη 
πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ HTML, PHP, SQL, JavaScript(JQuery) 
θαη ησλ ηερλνινγηώλ CSS θαη AJAX. Δπηπξόζζεηα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο 
αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζρεηηθά κε παξόκνηεο εθαξκνγέο πνπ 
ππάξρνπλ ειεύζεξεο ζην Γηαδίθηπν. Από απηέο ηηο εθαξκνγέο δαλεηζηήθακε ηα ζεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελώ παξάιιεια πξνζζέζακε όιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζεσξήζακε όηη 
έιεηπαλ θαη ζα ζέιακε λα ππάξρνπλ ζηε δηθηά καο εθαξκνγή. 

Απηό πνπ ζπκπεξάλακε κέζα από ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, είλαη όηη 
αθόκα θαη κε ηε ρξήζε παιαηόηεξσλ αιιά δνθηκαζκέλσλ ιύζεσλ web development, είλαη εθηθηή ε 
δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ θαη πξνζαξκόζηκνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαιύπηεη θαηά 
πνιύ ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα έρνπλ 
πξόζβαζε από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή. 
 

Abstract 

 

The aim of this thesis was the development and design of an Advanced Information System for the 
Lab Reservations of University of Piraeus.  The system is called "Unipi Lab Reservation System" 
and the users to whom it addresses, are all the University Professors.  

More specifically, we had to develop the desktop version of the system, which should be 
accessible from all the browsers of these types of devices that include usual screens (e.g. bigger 
than 6 inches – pc, tablets e.tc).  The web development methods that we examined and on which 
we partially relied, are Responsive and Adaptive Web design. Through the use of these methods, 
the end result can be a fully functional and adaptive system.  

In the following sections of the current Thesis, we are presenting the user manual and the 
Architecture on which our system has been based. The web development technologies that have 
been used are HTML, PHP, SQL, JavaScript(JQuery), CSS and AJAX. Furthermore, we searched 
for similar open source web applications, in order to be determined the details of both the Design 
and Requirement Analysis. After that, we decided to keep all the beneficial elements of the 
presented alternative systems and at the same time we expanded our system with all the 
functionalities we would like to see, as if we were potential users of the system.  

Finally, even with the use of older but reliable web development technologies, we 
concluded that it is feasible to create a modern and fully adaptive Advanced Information System, 
which is user friendly and covers all functions a user could ask for. 
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Ενότητα 2η . Εισαγωγή 

Ζ εθαξκνγή "Unipi Lab Reservation System" πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Μεηαπηπρηαθήο καο 
Γηαηξηβήο θαη έρεη σο ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο δηαδηθηπαθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ εξγαζηεξίσλ, κε θύξηνπο ρξήζηεο ηνπ, ηνπο Καζεγεηέο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, ήηαλ επηηαθηηθή, 
δηόηη κέρξη ζηηγκήο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γηλόηαλ ε δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ, ήηαλ κέζσ θύιισλ 
ηνπ excel ηα νπνία ζπκπιήξσλε θαη ζπληεξνύζε ν εθάζηνηε ππεύζπλνο εξγαζηεξίσλ (Καζεγεηήο).  

Ζ εθαξκνγή καο, γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο είλαη δηαδηθηπαθή ώζηε λα κπνξεί λα είλαη 
πξνζβάζηκε από όινπο ηνπο ρξήζηεο αλεμαξηήησο ζπζθεπώλ ή ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε αθόκα κεγαιύηεξε επθνιία ρξήζεο, επηιέμακε λα 
δεκηνπξγήζνπκε κία έθδνζε γηα Ζ/Υ θαη κία έθδνζε γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε νζόλεο κηθξώλ 
δηαζηάζεσλ. Παξάιιεια, βάζεη ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ε εθαξκνγή, 
δεκηνπξγήζεθαλ δύν ηύπνη ρξεζηώλ πνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηή. Ο έλαο ηύπνο είλαη ν απιόο 
Φξήζηεο - Καζεγεηήο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο 
θξαηήζεηο πνπ επηζπκεί γηα ηα εξγαζηεξηαθά ηνπ καζήκαηα. Ο δεύηεξνο ηύπνο Φξήζηε, είλαη ν 
Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο, είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο 
εθαξκνγήο. Δηδηθόηεξα, ν δηαρεηξηζηήο θαζνξίδεη πνηνη ρξήζηεο ζα εγγξαθνύλ ή όρη ζην ζύζηεκα 
θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη έγθξηζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη 
ρξήζηεο. Ο ξόινο ηνπ δηαρεηξηζηή, είλαη θπξίσο επνπηηθόο θαη ζπκβάιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

Σε ζύγθξηζε κε ην παξειζόλ, νη ρξήζηεο-Καζεγεηέο, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηόο καο, 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ άκεζα θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίησλ, θξαηήζεηο 
θαζώο θαη λα παξαθνινπζνύλ ηα ήδε πξνγξακκαηηζκέλα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα πνπ έρνπλ. 
Ταπηόρξνλα, ν Γηαρεηξηζηήο, έρεη πιένλ κόλν επνπηηθό ξόιν θαη δε ζα ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε 
όινπο ηνπο Καζεγεηέο μερσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα θάλεη κία λέα εηζαγσγή εξγαζηεξίνπ ή λα θάλεη 
θάπνηα αιιαγή ζην ήδε ππάξρνλ. Δπνκέλσο, ην πξόγξακκα πιένλ δηακνξθώλεηαη δπλακηθά από 
ηνπο Φξήζηεο θαη ρσξίο λα ράλεηαη ρξόλνο γηα επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκό κεηαμύ Γηαρεηξηζηή-
Καζεγεηώλ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ιόγσ ηεο ηάζεο ηεο επνρήο, θξίζεθε απαξαίηεην ην ζύζηεκά καο 
λα είλαη αλά πάζα ώξα θαη ζηηγκή δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο. Γηα απηό ην ιόγν, δεκηνπξγήζεθε ε 
Mobile έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, ώζηε λα κπνξνύλ νη ρξήζηεο από νπνπδήπνηε λα δηαρεηξίδνληαη ηα 
εξγαζηεξηαθά ηνπο καζήκαηα. Δπίζεο, κε απηή ηελ εθαξκνγή, εθηόο από θξαηήζεηο, νη ρξήζηεο 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξώλνληαη γηα ην πξόγξακκά ηνπο ζε βάζνο ρξόλνπ θαη έηζη, λα 
θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζσπηθό ηνπο πξόγξακκα επθνιόηεξα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, κε ηελ έιιεηςε 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα έπξεπε λα επηθνηλσλνύλ κε ην δηαρεηξηζηή ή λα αλνίμνπλ από ηνλ ππνινγηζηή 
ηνπο ην πξόγξακκα ησλ εξγαζηεξίσλ (ην νπνίν ελ ησ κεηαμύ κπνξεί θαη λα έρεη αιιάμεη). Τέινο, 
έλα αθόκα πνιύ βαζηθό πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πνιιαπιώλ θαη 
επαλαιακβαλόκελσλ θξαηήζεσλ έηζη ώζηε λα δηακνξθώλνπλ εθάπαμ ην πξόγξακκα ζε βάζνο 
ρξόλνπ (π.ρ. εμακήλνπ). 
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Δηθόλα 1: Οη ηζηνζειίδεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα θάζε ζπζθεπή 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε κίαο ηζηνζειίδαο, απαηηεί κεγάιε πξνζνρή θαη ζα πξέπεη λα 
ιεθζνύλ ππόςε πνιινί παξάκεηξνη ώζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην δπλαηό απνηέιεζκα. Λόγσ ηεο 
πιεζώξαο ππνινγηζηώλ θαη θηλεηώλ ζπζθεπώλ, νη δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ πνηθίινπλ, ν ζρεδηαζκόο 
κίαο ηζηνζειίδαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζε θάζε ηύπν νζόλεο, απνηειεί ζηελ επνρή καο κία πξόθιεζε. 
Σύκθσλα κε ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο, νη πην δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ 
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ κε άξηηα θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε εκθάληζε, είλαη νη κέζνδνη 
Responsive θαη Adaptive Web Design. Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά θάζε κέζνδν θαη 
ζα αλαθεξζνύκε ζηα ζεηηθά θαη ζηα αξλεηηθά ηνπο.  

Με απιά ιόγηα, ην Responsive Web Design (RWD) πξνζαξκόδεη ηελ εκθάληζε ηεο 
ηζηνζειίδαο δπλακηθά, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νζόλεο θαη ηελ αλάιπζή ηεο - αλεμάξηεηα δειαδή 
από ηε ζπζθεπή. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο CSS Media queries κε ηελ νπνία 
γίλεηαη δπλακηθά ε αιιαγή ησλ styles (CSS) πνπ εθαξκόδνληαη, ύζηεξα από έιεγρν θάπνησλ 
παξακέηξσλ (γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζόλεο - κήθνο, πιάηνο, αλάιπζε 
θιπ). Ο έιεγρνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νζόλεο θαη ην πεξηερόκελν ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί, 
γίλεηαη ζε επίπεδν client θαη όρη ζε επίπεδν server. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ην Adaptive Web Design (AWD) ρξεζηκνπνηεί ζηαηηθά 
πξνθαζνξηζκέλε δνκή εκθάληζεο ε νπνία δελ πξνζαξκόδεηαη πεξεηαίξσ ύζηεξα από νπνηαδήπνηε 
αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νζόλεο κεηά από ηε θόξησζε ηεο ζειίδαο. Άξα, ζε αληίζεζε κε 
ην RWD, εδώ πξώηα γίλεηαη έιεγρνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νζόλεο ζε επίπεδν server θαη ζηε 
ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηνλ client ε αληίζηνηρε έθδνζε ηεο ζειίδαο βάζεη απηώλ. Γειαδή, κε ηε 
κέζνδν AWD έρνπκε πξώηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ κεγέζνπο ηεο νζόλεο θαη ύζηεξα θνξηώλεηαη ε 
έθδνζε ηεο ζειίδαο πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο (page layout). Σπλήζσο, ζηε 
κέζνδν AWD, ε εκθάληζε ηεο ίδηαο ζειίδαο ππάξρεη ζε  έμη πξνθαζνξηζκέλεο εθδόζεηο αλάινγα κε 
ην πιάηνο νζόλεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο δηαζηάζεηο βάζεη ηνλ νπνίσλ πξνεηνηκάδνληαη νη εθδόζεηο 
ηεο ζειίδαο είλαη κε πιάηνο 320, 480, 760, 960, 1200 θαη 1600. Σπλέπεηα ηεο κεζόδνπ, είλαη όηη 
απαηηεί από ηνπο  πξνγξακκαηηζηέο πεξηζζόηεξε δνπιεηά, δηόηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 
ίδηα ζειίδα γηα ηνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Αληίζεηα, ε κέζνδνο RWD, έρεη ην αξλεηηθό 
όηη κπνξεί λα γίλεη αξθεηά πνιύπινθε θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθό γηα όιεο 
ηηο νζόλεο. Δπίζεο, άιιν έλα αξλεηηθό είλαη όηη κε ηελ RWD, δεκηνπξγνύληαη θαη ζέκαηα απόδνζεο 
(όζνλ αθνξά ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ ππνινγηζηηθή ηζρύ), γεγνλόο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζα 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε. 
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Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Adaptive Web Design; 

 

Τν AWD, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνζαξκνγή ελόο ππάξρνληνο site πξνθεηκέλνπ λα ην 
θάλεη πην θηιηθό πξνο ην ρξήζηε όζνλ αθνξά ηηο mobile ζπζθεπέο. Έηζη, δεκηνπξγνύληαη ηόζνη 
μερσξηζηνί ζρεδηαζκνί θαη εθδόζεηο ηεο ίδηαο ζειίδαο, όζεο είλαη θαη νη δηαθνξεηηθέο 
πξνθαζνξηζκέλεο αλαιύζεηο νζόλεο πνπ επηζπκνύκε λα ππνζηεξίδνπλ. Όπσο είλαη θπζηθό, όζν 
πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο/αλαιύζεηο δεκηνπξγεζνύλ, ηόζν θαιύηεξν ζα είλαη ην ηειηθό 
απνηέιεζκα. Παξόια απηά, ζηηο κέξεο καο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ απηή ηε 
δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο κηαο AWD 
ηζηνζειίδαο.  

Σε γεληθά πιαίζηα, ζπλίζηαηαη ε δεκηνπξγία ησλ εθδόζεσλ λα γίλεηαη ζηαδηαθά, μεθηλώληαο 
από ηελ έθδνζε κε ηε ρακειόηεξε αλάιπζε ώζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη εθεί ζα ρσξέζεη όιν ην 
πεξηερόκελν πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε. Σηε ζπλέρεηα, ρηίδνληαη θαη νη ππόινηπεο ζειίδεο κε 
ηελ πςειόηεξε αλάιπζε. Παξόια απηά, κία άιιε πξνζέγγηζε απηήο ηεο AWD κεζόδνπ, είλαη λα 
δεκηνπξγεζεί πξώηα ε έθδνζε ηεο αλάιπζεο πνπ είλαη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλε θαη ζηελ πνξεία 
όιεο νη ππόινηπεο. Παξάιιεια, κπνξεί θαη εδώ λα γίλεη ρξήζε ησλ Media queries ηα νπνία 
θαζηζηνύλ ηε κέζνδν πην εμειηγκέλε. Ωζηόζν, απηό κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα νδεγήζεη ζε 
πεξηπηώζεηο θαθήο πξνζαξκνγήο ηεο ζειίδαο όηαλ αιιάμεη ε δηάζηαζε πξνβνιήο ηεο.  
 

Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Responsive Web Design; 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ λέσλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν RWD, ε νπνία ζεσξείηαη 
επθνιόηεξε γηα ηνπο ιηγόηεξν πεπεηξακέλνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο, ιόγσ ησλ έηνηκσλ 
βαζηθώλ ζρεδηαζηηθώλ πξνηύπσλ πνπ παξέρνπλ νη δεκνθηιείο πιαηθόξκεο WordPress, Joomla θαη 
Drupal. Παξόιν πνπ ην RWD δελ πξνζθέξεη ηνλ έιεγρν πνπ παίξλνπκε από ην AWD, απαηηείηαη 
πνιύ ιηγόηεξνο ρξόλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Οη αιιαγέο πνπ 
γίλνληαη ζε κία RWD ζειίδα, ελώ έρνπλ AWD ραξαθηεξηζηηθά, είλαη πεξηζζόηεξν γξακκηθέο ζηηο 
απμνκεηώζεηο κεγέζνπο ιόγσ ηεο ρξήζεο πνζνζηώλ (CSS δηαζηάζεηο - βιέπε παξαθάησ εηθόλα). 

 

 
Δηθόλα 2: Φξήζε πνζνζηώλ γηα ηελ εκθάληζε ηωλ elements 

Με ηελ RWD κέζνδν, ν ζρεδηαζκόο ζα πξέπεη λα γίλεηαη έρνληαο ππόςε όινπο ηνπο 
δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο εκθάληζεο ηεο ζειίδαο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηε δηαδηθαζία εμαηξεηηθά 
πνιύπινθε. Σπλίζηαηαη, λα πινπνηείηαη αξρηθά ε ζειίδα γηα ηε κέζε (πην δηαδεδνκέλε) αλάιπζε θαη 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Επγνύξε Σσηεξία ΜΠΣΠ 12024 

Unipi Lab Reservation System 

 

7 

ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ησλ Media queries, λα πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε ησλ εκθαλίζεσλ 
ρακειήο θαη πςειήο αλάιπζεο.  

Σπλνςίδνληαο, ην RWD ελδείθλπηαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ (από ηελ αξρή) ηζηνζειίδσλ, 
ελώ ην AWD ελδείθλπηαη γηα ζπληήξεζε ήδε ππαξρόλησλ ζειίδσλ.  
 

Σύγθξηζε κεηαμύ RWD θαη AWD 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα Responsive sites πζηεξνύλ ζε ζέκαηα ηαρύηεηαο θαη απόδνζεο 
όηαλ δελ έρνπλ πινπνηεζεί θαηάιιεια. Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο, είλαη πην απαηηεηηθά 
σο πξνο ην πξνγξακκαηηζηηθό θνκκάηη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπκβαηά κε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο 
αλαιύζεηο νζνλώλ. Ωζηόζν, ε επηπιένλ δνπιεηά πνπ απαηηείηαη, πνιιέο θνξέο είλαη ηειηθά ιηγόηεξε 
από απηή ησλ Adaptive sites κηαο θαη ηα ηειεπηαία ρξεηάδνληαη ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε 
πεξηζζόηεξσλ ζειίδσλ (Html θαη CSS) αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ layouts πνπ πεξηιακβάλνπλ 
(δειαδή ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαζηάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη από ηε 
ζηηγκή πνπ γηα κία AWD ζειίδα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ έμη δηαθνξεηηθά αληίγξαθά ηεο (αλ 
ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα έρνπκε 6 δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο), απηό ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρν 
έιεγρν γηα όιεο ηηο εθδόζεηο. Έηζη ελώ γηα ηελ ίδηα RWD ζειίδα, έρνπκε λα ειέγμνπκε κία θνξά, γηα 
ηελ ίδηα AWD ζειίδα, ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε έμη.  

Δπηπξόζζεηα, έλαο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε είλαη ην 
πεξηερόκελν πνπ ζα έρεη θάζε ζειίδα. Έηζη, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ RWD κέζνδν, νθείινπκε λα 
εμεηάζνπκε πώο ζα δνκείηαη ην πεξηερόκελν ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δηαζηάζεσλ, πξάγκα πνπ ηελ 
θαζηζηά κία πνιύπινθε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα,  εάλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε 
λα εκθαλίζνπκε έλα κελνύ κέζσ ηεο RWD κεζόδνπ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ην πώο ζα 
θαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαζηάζεσλ, εμαζθαιίδνληαο όηη ην πεξηερόκελό ηνπ ζα εκθαλίδεηαη 
ζσζηά ζην ζύλνιό ηνπ ζε θάζε δηαθνξεηηθό ζρεδηαζκό (γηα θάζε δηαθνξεηηθή αλάιπζε). 

Όπσο, ινηπόλ, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε από ηα παξαπάλσ θαη νη δύν ηερληθέο 
απαηηνύλ δνπιεηά θαη ρξόλν δηαθνξεηηθήο θπζηθά θύζεσο ε θαζεκία, κε κνλαδηθό πιενλέθηεκα ηεο 
RWD ηελ κηθξόηεξε απαίηεζε ζπληήξεζεο. 

Σηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο εθαξκνγήο, πξνζπαζήζακε λα δαλεηζηνύκε ραξαθηεξηζηηθά 
θαη ησλ δύν κεζόδσλ. Παξόια απηά ζεσξνύκε όηη αμηνπνηήζακε πεξηζζόηεξα Adaptive Web 
Design ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιόγσ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ ηεο εθαξκνγήο, 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί δύν μερσξηζηέο εθδόζεηο αλά ζειίδα (αλαιύζεηο). Δπίζεο, έλα επηπιένλ AWD 
ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη γίλεηαη έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο νζόλεο ζε επίπεδν server θαη αλάινγα 
κε ην ηη επηιέμεη ν ρξήζηεο αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ αληίζηνηρε έθδνζε (Desktop ή Mobile). 
Παξάιιεια, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνζνζηώζεηο ζε όια ηα css αξρεία, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ε 
εθαξκνγή λα πξνζαξκόδεη ηα αληίζηνηρα elements πνπ πεξηέρεη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε 
νζόλεο, αθόκα θαη αλ απηέο αιιάδνπλ δπλακηθά. 

Δλ θαηαθιείδη, ζε αληίζεζε κε ηελ πξαθηηθή απνθπγήο θαη κείσζεο θόζηνπο πνπ 
αθνινπζνύλ νη επηρεηξήζεηο, εκείο αθνινπζήζακε ηελ AWD πξνζέγγηζε, πινπνηώληαο  δύν 
δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο από ηελ αξρή. Τν πιενλέθηεκα απηήο ηεο επηινγήο έγθεηηαη ζην όηη έρεη 
επηηεπρζεί ε κέγηζηε απόδνζε θαη ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ελώ ηαπηόρξνλα θαηαθέξακε λα 
εμεηδηθεύζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνύο θάζε 
έθδνζεο. 
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Ενότητα 3
η

 : Ανασκόπηση Πεδίου 

 
Σε απηή ηελ ελόηεηα, ζα παξνπζηάζνπκε παξεκθεξείο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη είλαη 
δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν. Δπηιέμακε λα πεξηγξάςνπκε δύν δηαθνξεηηθέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, 
νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε θξαηήζεσλ αηζνπζώλ. Ζ κία ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν 
κε θξαηήζεηο ζπλεδξηαθώλ αηζνπζώλ (meeting rooms), ελώ ε δεύηεξε είλαη απνθιεηζηηθά γηα 
αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ. Παξόιν πνπ ην αληηθείκελν ηεο δεύηεξεο 
εθαξκνγήο, πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε ζηελ παξνύζα δηαηξηβή, 
εληνπίδνπκε αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κνηξάδνληαη θαη νη ηξεηο εθαξκνγέο. Ακθόηεξεο 
νη εθαξκνγέο ήηαλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ (open-source) θαη δηαηίζεληαη ζην ζύλνιό ηνπο ηόζν ν 
θώδηθαο όζν θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο.  

 
Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο MRBS 

 
Ζ πξώηε εθαξκνγή πνπ ζα παξνπζηάζνπκε, νλνκάδεηαη MRBS (Meeting Room Booking System) 
θαη όπσο πξναλαθέξζεθε ζρεηίδεηαη κε θξαηήζεηο αηζνπζώλ ζπλεδξηαθνύ θπξίσο ζθνπνύ. Ζ 

εθαξκνγή απηή κπνξεί λα βξεζεί ζην ζύλδεζκν πνπ αθνινπζεί: http://mrbs.sourceforge.net/ , 
όπνπ θαη ππάξρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηόζν όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, όζν θαη ζηνπο 
ηξόπνπο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο. Σηηο επόκελεο ζειίδεο, ζα παξαζέζνπκε ηηο 
βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνδεπόκελεο θαη από ηα αληίζηνηρα screenshots.  

 

 
Δηθόλα 3: Αξρηθή ζειίδα εηζαγωγήο ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή MRBS 

Σηελ εηθόλα 3 παξνπζηάδεηαη ε ζειίδα εηζαγσγήο ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. Όπσο βιέπνπκε, ε 
ζπγθεθξηκέλε ζειίδα δελ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο λένπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. Από απηό 
ππνζέηνπκε, όηη νη λένη ρξήζηεο δεκηνπξγνύληαη από ηνπο administrators ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 
Δηθόλα 3α: Μελνύ πεξηήγεζεο MRBS 

 
 
 
 
 
 
 

http://mrbs.sourceforge.net/
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Όπσο βιέπνπκε από ην κελνύ πεξηήγεζεο (εηθόλα 2), νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη ζην ρξήζηε, 
είλαη νη εμήο:  

 Δπιλογή επιθςμηηήρ ημεπομηνίαρ και κοςμπί «Μεηάβαζη»: Ζ ιεηηνπξγία απηή 
εκθαλίδεη ην πξόγξακκα κίαο αίζνπζαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ (θηηξίνπ/πεξηνρήο). Ο 
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ην πξόγξακκα ηεο αίζνπζαο ζε εκεξήζηα κνξθή, ζε 
εβδνκαδηαία θαη κεληαία, αλαιόγσο ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο, από ην πξόγξακκα, έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα θάλεη κεκνλσκέλεο θξαηήζεηο αηζνπζώλ όπνπ είλαη ειεύζεξεο. 

 Βοήθεια: Σε απηή ηε ζειίδα, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο (Δηθόλα 3). 

 

 
Δηθόλα 4: Σειίδα βνήζεηαο MRBS 

 Αίθοςζερ: Σε απηό ην ζεκείν, ε εθαξκνγή δεηά από ην ρξήζηε λα επηιέμεη πξώηα κία 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπ εκθαλίδεη όιεο ηηο αίζνπζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
πεξηνρή πνπ επέιεμε.  
 

 
Δηθόλα 1α: Δκθάληζε αλαιπηηθώλ πιεξνθνξηώλ επηιεγκέλεο αίζνπζαο 
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Με βάζε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε, ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
εκθαληζηνύλ όιεο νη θξαηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επηιεγκέλε αίζνπζα, θαζώο θαη ηε 
δηαζεζηκόηεηα απηήο ζε εκεξήζην, εβδνκαδηαίν ή κεληαίν επίπεδν (Δηθόλα 5). Από εθεί, κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα θάλεη θαη κεκνλσκέλεο θξαηήζεηο γηα ηηο ώξεο πνπ ε αίζνπζα είλαη δηαζέζηκε. 

 

 
Δηθόλα 2: Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη εκθάληζεο πξνγξάκκαηνο θξαηήζεωλ 

 
 Αναθοπά: Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα εηζάγεη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο. 

 

 
Δηθόλα 3: Γεκηνπξγία επηπξόζζεηωλ αλαθνξώλ ζρεηηθά κε θξαηήζεηο 

 Έξοδορ: Με ην θνπκπί έμνδνο, βγαίλεη ν ρξήζηεο κε αζθάιεηα από ην ζύζηεκα. 

 
Όπσο πξναλαθέξακε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο θξαηήζεηο κία αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ κε ηξεηο 
κνξθέο. Σηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη κε ηε ζεηξά ε εκεξήζηα, ε εβδνκαδηαία θαη ε 
κεληαία κνξθή. 
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Δηθόλα 4: Ηκεξήζηα εκθάληζε πξνγξάκκαηνο θξαηήζεωλ 

 

 
Δηθόλα 5: Δβδνκαδηαία εκθάληζε πξνγξάκκαηνο θξαηήζεωλ 

 

 
Δηθόλα 6: Μεληαία εκθάληζε πξνγξάκκαηνο θξαηήζεωλ 

Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζε κία ππάξρνπζα θξάηεζε, ζα εκθαληζηνύλ νη επηπξόζζεηεο 
πιεξνθνξίεο ηεο (Δηθόλα 10). 
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Δηθόλα 7: Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ππάξρνπζαο θξάηεζεο 

 
Ζ θόξκα πνπ απαηηείηαη λα ζπκπιεξώζεη ν ρξήζηεο γηα λα θάλεη θξαηήζεηο κε επαλαιεπηηθό 
ραξαθηήξα (recurrent reservations) παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 11 πνπ αθνινπζεί. Όπσο θαίλεηαη 
θαη από ηελ εηθόλα, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα γηα πνιιαπιέο 
θξαηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα επαλαιακβάλνληαη θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία, κεληαία, εηήζηα θαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο κέξεο αλά εβδνκάδα. Οη επαλαιακβαλόκελεο θξαηήζεηο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ 
κόλν από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Τέινο, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί 
πνιιαπιέο θξαηήζεηο θαη γηα πάλσ από κία αίζνπζεο.   
 

 
Δηθόλα 8: Σειίδα δεκηνπξγίαο λέωλ θξαηήζεωλ 
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Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο Classroom Bookings 

 
Ζ δεύηεξε εθαξκνγή πνπ ζα παξνπζηάζνπκε, νλνκάδεηαη Classroom Bookings θαη όπσο 
αλαθέξζεθε, είλαη πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλε ε ρξήζε ηεο γηα θξαηήζεηο αηζνπζώλ εθπαηδεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ. Τόζν ν θώδηθαο, όζν θαη ε βάζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ειεύζεξα πξνο ρξήζε θαη 
κπνξνύλ λα βξεζνύλ από ην site ηεο εθαξκνγήο ζην url:  http://classroombookings.com/ . Σηε 
ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε θαη γηα απηή ηελ εθαξκνγή ηηο βαζηθόηεξεο νζόλεο ηεο, ώζηε λα 
δείμνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη δεκηνπξγνί ηεο.  

 

 
Δηθόλα 12: Αξρηθή Σειίδα Administrator 

Ζ πξώηε ζειίδα πνπ ζα δνύκε, είλαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (εηθόλα 12). 
Όπσο βιέπνπκε, από ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή, νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη ρσξηζκέλεο 
ζηηο θαηεγνξίεο: 

 "Tasks": Σηελ πξώηε θαηεγνξία, κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηε δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ θαη 
ηνπ πξνθίι ηνπ. Οη ππνθαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη:  

o "Bookings": Από εδώ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηε δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ. 
 "Single Βookings": Γεκηνπξγία απιήο θξάηεζεο. Ο ρξήζηεο από απηή ηελ 

ζειίδα, κπνξεί είηε λα θάλεη θξάηεζε ηεο αίζνπζαο ζηηο ώξεο πνπ είλαη 
δηαζέζηκε (παηώληαο ην link "Book"), είηε λα δηαγξάςεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο 
θξαηήζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη (παηώληαο "Φ" πάλσ ζηελ θξάηεζε).   
 

http://classroombookings.com/
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   Δηθόλα 13: Γεκηνπξγία κεκνλωκέλεο θξάηεζεο 

 "Recurring Βookings": Γεκηνπξγία πνιιαπιώλ θξαηήζεσλ πνπ 
επαλαιακβάλνληαη. Σηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
επηιέμεη παξαπάλσ από κία θξαηήζεηο θαη λα νξίζεη πνηεο από ηηο 
πξνηεηλόκελεο ώξεο ηειηθά επηζπκεί. 
 

 
   Δηθόλα 14: Πξόγξακκα Κξαηήζεωλ - Πνιιαπιέο θξαηήζεηο 

o "My Profile": Γηαρείξηζε ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Σε απηή ηε ζειίδα ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα δεη ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ηνπ θαη λα ηηο αιιάμεη αλ 
επηιέμεη "Edit my details". Δπίζεο, κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα ηα βαζηθά 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο πνπ θάλεη ζην ζύζηεκα (πιήζνο θξαηήζεσλ πνπ 
έρεη θάλεη ζπλνιηθά, πιήζνο ελεξγώλ θξαηήζεσλ θαη πιήζνο θξαηήζεσλ ηξέρνληνο 
έηνπο). 
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  Δηθόλα 15: Σειίδα πιεξνθνξηώλ θαη επεμεξγαζίαο πξνθίι ρξήζηε 

 "School-related": Σρεηίδεηαη κε ηε δηακόξθσζε θαη δηαρείξηζε ησλ αηζνπζώλ θαη 
δηαθξίλεηαη από ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο:  

o "School Details": Οξηζκόο όισλ ησλ ιεπηνκεξεηώλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ηδξύκαηνο. Ζ εθαξκνγή είλαη εληειώο γεληθή ώζηε λα κπνξεί κε θαηάιιειε 
παξακεηξνπνίεζε λα ηαηξηάμεη ζε θάζε εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό πνπ ζέιεη λα ηε 
ρξεζηκνπνηήζεη. Γειαδή, πέξα από ηα ππόινηπα ζηνηρεία, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
γίλεη εηζαγσγή αθόκα θαη ηνπ ινγόηππνπ/ζήκαηνο ηνπ ηδξύκαηνο.  
 

 
Δηθόλα 16: Δηζαγωγή ζηνηρείωλ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο 

o "Holidays": Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη θαη λα εηζάγεη όιεο ηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ 
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο, θαηά ηηο νπνίεο ην ζρνιείν/Παλεπηζηήκην είλαη 
εθηόο ιεηηνπξγίαο. Δίλαη πνιύ ρξήζηκε ιεηηνπξγία δηόηη νη αξγίεο δηαθέξνπλ από 
ρώξα ζε ρώξα. Δπίζεο, είλαη πνιύ ρξήζηκν θαη γηα ηηο αξγίεο πνπ είλαη θηλνύκελεο 
θαη δελ είλαη ζηαζεξέο, άξα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θάζε ρξόλν. 
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Δηθόλα 17: Οξηζκόο επίζεκωλ αξγηώλ όπνπ ην Δθπαηδεπηηθό ηδξύκαηνο 

o "The School Day": Οξηζκόο ησλ σξώλ θαη εκεξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζρνιείνπ/Παλεπηζηεκίνπ θαη δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο ζε 
πεξίπησζε θάπνηαο αιιαγήο. 
 

 
Δηθόλα 18: Σειίδα θαζνξηζκνύ εκεξώλ/ωξώλ ιεηηνπξγίαο 

o "Rooms":  
 "Rooms Information": Πξνβνιή βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ αηζνπζώλ θαη 

δπλαηόηεηα δηαγξαθήο ή επεμεξγαζίαο ηνπο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Επγνύξε Σσηεξία ΜΠΣΠ 12024 

Unipi Lab Reservation System 

 

17 

 
Δηθόλα 19: Πξνβνιή αηζνπζώλ 

 "Edit Rooms": Οζόλε επεμεξγαζίαο/εηζαγσγήο ζηνηρείσλ αηζνπζώλ. Τν 
ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί είλαη ην όλνκα. Όια ηα ππόινηπα 
είλαη γηα λα βνεζνύλ ην ρξήζηε. Να ζεκεησζεί, όηη εδώ δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα λα εηζαρζεί αθόκα θαη ε θσηνγξαθία ηεο αίζνπζαο ώζηε λα 
είλαη αθόκα πην εύθνιν γηα ην ρξήζηε λα αληηιεθζεί ζε πνην ρώξν 
αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα.  
 

 
Δηθόλα 20: Δηζαγωγή/Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ  Αίζνπζαο 

 
 "Define Fields": Γηα ιόγνπο παξακεηξνπνίεζεο θαη επεηδή, θάζε 

Παλεπηζηήκην-ζρνιείν έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα λα πξνζηεζνύλ εθείλα ηα έμηξα πεδία πνπ ζεσξνύληαη 
απαξαίηεηα γηα κία αίζνπζα. 
 

 
Δηθόλα 21: Οξηζκόο πεδίωλ ιεπηνκεξεηώλ αηζνπζώλ 
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o "Week Cycle": Οξηζκόο ιεπηνκεξεηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο επαλαιεπηηθέο θξαηήζεηο 
(recurring). Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε επηιέμεη γηα κία ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα λα 
γίλεηαη κάζεκα θάζε Γεπηέξα ζπγθεθξηκέλε ώξα, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε γηα ηηο 
επόκελεο εβδνκάδεο πνηεο Γεπηέξεο επηζπκνύκε λα γίλεη ην κάζεκα (δείηε ηελ 
παξαθάησ εηθόλα).  
 

 
Δηθόλα 22: Δπηινγή εκεξνκεληώλ επαλαιεπηηθνύ καζήκαηνο 

o "Departments" 
 

 "Management" 
o "Users": Πξνβνιή θαη επεμεξγαζία Φξεζηώλ  

 

 
Δηθόλα 23: Πιεξνθνξίεο θαη δηαρείξηζε Φξεζηώλ 

Σπλνςίδνληαο, θαη ηα δύν ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζεσξνύκε όηη απνηεινύλ 
πιήξεηο εθαξκνγέο θαη κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ελόο ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ. 
Μεηά ηελ αλαιπηηθά παξνπζίαζε θαη ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 
Μεηαπηπρηαθήο καο Γηαηξηβήο, ζα ζπκπεξάλνπκε όηη θαη νη 3 εθαξκνγέο επηηεινύλ ην ζηόρν γηα ηνλ 
νπνίν έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγηθόηεηεο. Απηό πνπ 
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παξαηεξήζακε, είλαη όηη θαη νη δύν εθαξκνγέο απνηεινύληαλ κόλν από PC site θαη δελ είραλ 
θάπνηα έθδνζε γηα Mobile browsing, ελώ αλ ην εμεηάζνπκε από πιεπξά παξακεηξνπνίεζεο νη 2 
εθαξκνγέο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο γηα δηάθνξνπο νξγαληζκνύο ζε ζρέζε κε ηε δηθηά καο 
πνπ απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο. 
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Ενότητα 4
η

 . Παρουσίαση και Χρήση Εφαρμογής (user’s manual) 

Σηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κε αληίζηνηρα screenshots 
γηα ηελ πην άκεζε θαηαλόεζε ηνπ ρξήζηε. 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη δύν 
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ρξήζεο πνπ αθνξνύλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ. Ο πξώηνο θαη 
βαζηθόο ρξήζηεο είλαη ν ηύπνπ «user» πνπ πεξηιακβάλεη όιν ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη ν δεύηεξνο ηύπνο είλαη ν «administrator», ν νπνίνο ζηελ νπζία είλαη ν 
δηαρεηξηζηήο θαη ν επηβιέπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Παξαθάησ ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο γεληθήο εηζόδνπ ζην ζύζηεκα 
θαη ζηελ πνξεία ζα πξνβνύκε ζην δηαρσξηζκό απηήο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ρξήζηε. 
 

 Εισαγωγή στο Σύστημα: 

Σηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, κέζσ ηεο νπνίαο ν 
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα, είηε όληαο ήδε εγγεγξακκέλνο 
ρξήζηεο είηε σο λένο ρξήζηεο. 
 
 

 

Δηθόλα 24: Αξρηθή  Σειίδα Δθαξκνγήο 

Ζ αξρηθή ζειίδα είλαη ε «index.php» θαη ζε απηήλ ν ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο, 
εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία πξόζβαζήο ηνπ (username θαη password), κπνξεί λα 
αλαθαηεπζπλζεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνθίι ηνπ. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά ζην ζύζηεκα, ν ρξήζηεο 
αλεμαξηήησο ηύπνπ ζα πξέπεη λα παηήζεη ηελ επηινγή «Sign Up» ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξώζεη ηα απαξαίηεηα πεδία πνπ ηνπ δεηνύληαη ώζηε λα είλαη έγθπξε ε εγγξαθή ηνπ 
(βιέπε Δηθόλα 24). Σηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη γηα όινπο ηνπο 
ρξήζηεο αλεμαξηήησο ηύπνπ ηζρύεη ν ίδηνο θαλόλαο, όηη ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ έλα 
κνλαδηθό όλνκα πξόζβαζεο (username) θαη κία κνλαδηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email 
address). Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ην ζύζηεκα απνξξίπηεη ηελ εγγξαθή ηνπ.  
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Δηθόλα 25: Δγγξαθή ζην Σύζηεκα 

Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη αθόηνπ ν ρξήζηεο θάλεη εγγξαθή 
ζηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη ηελ έγθξηζε από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 
νπνίνο είλαη θαη απηόο πνπ απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ην εθάζηνηε αίηεκα, όπσο θαη ζα 
δνύκε παξαθάησ ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα. Έηζη όηαλ ζπκπιεξώζεη ηα απαηηνύκελα πεδία 
ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 26:Μήλπκα Δηδνπνίεζεο Δγγξαθήο Νένπ Φξήζηε 
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Σηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζην ζύζηεκα θαη έρεη μεράζεη ηνλ 
θσδηθό πξόζβαζήο ηνπ, ε εθαξκνγή, κέζσ ηεο επηινγήο «Forgot your Password?» δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ελόο λένπ θσδηθνύ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ρξήζηεο θαηαρσξεί 
ζσζηά ηα ππόινηπα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Τέινο ε εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιαγήο θσδηθνύ πξόζβαζεο, ζηέιλεη 

ειεθηξνληθό κήλπκα ζην email πνπ έρεη αξρηθά δεισζεί ώζηε λα εηδνπνηεζεί ν ρξήζηεο 
ζηελ πεξίπησζε ππνθινπήο ζηνηρείσλ. 

 

 Περιήγηση στο Περιβάλλου του «User» 

Ενότητα 4.1.1: Αρχική Σελίδα «User» (User Homepage) 

Όηαλ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεη 
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο όπνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αμηνπνηήζεη θαιύηεξα ηε 
ρξεζηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν βαζηθό κελνύ βξίζθεηαη πάληα ζηελ θνξπθή ηεο 
εθαξκνγήο θαη είλαη άκεζα πξνζβάζηκν ζε θάζε πεξηήγεζε. Τν κελνύ πεξηιακβάλεη ηηο 
παξαθάησ επηινγέο όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα: 

 
 Home 
 Labs 
 Activities 
 Reservations 
 My profile 

 

Δηθόλα 27: Αιιαγή Κωδηθνύ Πξόζβαζεο 
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Δηθόλα 28: Βαζηθό Μελνύ User 

 
Πξηλ όκσο αλαιύζνπκε ην θάζε ππό-κελνύ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη 

θάπνηα άκεζα reports πνπ ηνπ ππελζπκίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ θξαηήζεηο αλά θαηεγνξία 
(βιέπε εηθόλα 29).  

 

 
Δηθόλα 29: Αξρηθή Σειίδα «User» 

 
Τν πξώην reporting πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ν ρξήζηεο είλαη νη ζεκεξηλέο 

θξαηήζεηο πνπ έρεη, αλεμαξηήηνπ ώξαο θαη αίζνπζαο. Σηελ παξαπάλσ πεξίπησζε δελ έρεη 
θάπνηα ζεκεξηλή θξάηεζε. Παξαθάησ θαίλεηαη ε πεξίπησζε πνπ έρεη θάπνηα θξάηεζε γηα 
ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία: 
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Δηθόλα 30: Υπελζύκηζε ζεκεξηλώλ θξαηήζεωλ 

Αθνύ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ηηο ζεκεξηλέο θξαηήζεηο ηνπ, παηώληαο ηελ 
επηινγή «Click here to see more», ε εθαξκνγή ηνλ αλαθαηεπζύλεη ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα 
όπνπ θαη κπνξεί λα δεη ζε πνηεο ώξεο είρε θάπνηα θξάηεζε θαζώο θαη ζε πνηα αίζνπζα 
πνηνύ θηηξίνπ. Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη θαη έλα επηπιένλ status ην νπνίν αλάινγα κε ηνλ εάλ 
έρεη πεξάζεη ε ώξα ηνπ εξγαζηεξίνπ, παίξλεη δηαθνξεηηθό ραξαθηεξηζκό (Pending ή 
Completed) όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθόλα 31: Υπελζύκηζε ζεκεξηλώλ θξαηήζεωλ 

Τν δεύηεξν reporting πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή είλαη ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο 
θξαηήζεσλ εξγαζηεξίνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα. Σε απηήλ, ινηπόλ, ηελ πεξίπησζε ν 
ρξήζηεο πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεη ην θηίξην θαη ηελ αίζνπζα πνπ επηζπκεί ώζηε λα 
κπνξέζεη ην ζύζηεκα λα επεμεξγαζηεί ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ δόζεθε (βιέπε Δηθόλα 31). 
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Δηθόλα 32: Αλαζθόπεζε θξαηήζεωλ κε βάζεη ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα 

 
Παηώληαο ηελ επηινγή «Search», ην ζύζηεκα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ 

από ην ρξήζηε, παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα εξγαζηεξίσλ κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο, όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 33: Πξόγξακκα θξαηήζεωλ γηα επηιεγκέλε αίζνπζα  
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Μέζσ απηνύ ηνπ reporting o ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ην πξόγξακκα όιεο 
ηεο εκέξαο θαζώο θαη κέζσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ status (Completed ή Pending) ηνπ γίλεηαη 
ππελζύκηζε πνηα εξγαζηήξηα δελ έρνπλ εμειηρζεί αθόκα. Τέινο κέζσ ηεο επηινγήο «Next 
Day» κπνξεί λα δεη ην αληίζηνηρν πξόγξακκα κηαο αίζνπζαο θαη γηα ηηο επόκελεο εκέξεο. 

 
Τν ηξίην reporting πνπ ζεσξήζακε όηη πξέπεη λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκν ζην 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε είλαη απηό πνπ παξνπζηάδεη ην πξόγξακκα πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
θαζεγεηήο γηα ηελ κέξα πνπ επηζπκεί λα δεη θαη όρη θαη‟ αλάγθε γηα ηελ ζεκεξηλή εκέξα. Γηα 
παξάδεηγκα, κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα ζέιεη λα δεη ηη καζήκαηα έρεη ηελ επόκελε Γεπηέξα 
θαη ζε πνηεο αίζνπζεο.  

 

 
Δηθόλα 34: Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ επηζπκεηή εκεξνκήληα  

 
Γηαιέγνληαο , ινηπόλ, ηελ εκεξνκελία πνπ ζέιεη θαη παηώληαο ην θνπκπί «Search» 

ε εθαξκνγή ηνλ νδεγεί ζηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 
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Δηθόλα 35: Ηκεξήζην Πξόγξακκα εξγαζηεξίωλ 

 
Όπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζεη γηα 

ηελ επηιεγκέλε εκέξα πνην εξγαζηήξην έρεη, ηη ώξα, ζε πνηα αίζνπζα θαη ζε πνην θηίξην. 
Αληίζηνηρα παηώληαο ηηο επηινγέο «Previous Day» θαη «Next Day» κπνξεί λα δεη θαη ησλ 
αληηζηνίρσλ πξνεγνύκελσλ ή επόκελσλ εκεξώλ. 

 
Σε απηό ην ζεκείν παξέρεηαη ζην ρξήζηε θαη κηα εμαηξεηηθή δπλαηόηεηα λα δεη ην 

εβδνκαδηαίν ηνπ πξόγξακκα κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ δηάιεμε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα. 
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Δηθόλα 36: Δβδνκαδηαίν Πξόγξακκα Δξγαζηεξίωλ 

Τέινο κέζσ ηεο επηινγήο «Previous Week» θαη «Next Week» ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
θάλεη κηα γξήγνξε αλαζθόπεζε ζην πξόγξακκα ησλ πξνεγνύκελσλ ή ησλ επόκελσλ 
εβδνκάδσλ αληίζηνηρα. 

 

Ενότητα 4.1.2: Αίθουσες (Labs) 

  
Αθνύ νινθιεξώζακε ηελ παξνπζίαζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ρξήζηε, ζα ζπλερίζνπκε κε 
ηελ αλάιπζε θαη ησλ ππνινίπσλ δπλαηνηήησλ ηνπ κελνύ, 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ινγηθή κε ηελ νπνία ζρεδηάζακε ηελ εθαξκνγή είλαη έλαο 
θαζεγεηήο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ ρσξίο ηελ ελδηάκεζε 
παξέκβαζε ησλ δηαρεηξηζηώλ ησλ αηζνπζώλ. 

 Έηζη αξρηθά ην πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο είλαη νη 
αίζνπζεο. Σην Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο αλήθνπλ ηξία δηαθνξεηηθά θηίξηα όπνπ αλάινγα κε ην 
πξόγξακκα ζπνπδώλ δηεμάγνληαη θαη ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα. Θα πξέπεη, ινηπόλ, λα 
παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ζην ρξήζηε ε πιεξνθνξία γηα ηελ θάζε αίζνπζα όπσο 
ρσξεηηθόηεηα αηόκσλ, ππνινγηζηώλ, ζέζεσλ θ.η.ι. 

Παηώληαο ην θνπκπί «Labs» ζην κελνύ, παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα ηξία θηίξηα: 

 Central Building (Κενηρικό Κηίριο) 

 Old Building (Παλαιό Κηίριο) 

 Lampraki’s Building (Κηίριο επί ηης οδού Λαμπράκη) 
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Δηθόλα 37: Δπηινγή θηηξίνπ 

Αλάινγα κε ην πνην θηίξην επηιερζεί, παξνπζηάδνληαη θαη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο 
αηζνπζώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα είλαη απνθιεηζηηθά νξαηέο πξνο ην ρξήζηε θαη κε 
επεμεξγάζηκεο. Όπσο είλαη θαηαλνεηό θαη θπζηθά ζα ην δνύκε θαη αξγόηεξα, ν κόλνο πνπ 
έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ησλ αηζνπζώλ είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη θαλείο άιινο. 

 

 
Δηθόλα 38: Παξνπζίαζε Αηζνπζώλ Δπηιεγκέλνπ Κηηξίνπ 

Δάλ δηαιέμνπκε λα δνύκε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Αίζνπζα 005, εκθαλίδεηαη 
παξαθάησ έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην όλνκα ηεο 
αίζνπζαο, ην εάλ είλαη ελεξγή απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηνλ αξηζκό ησλ ππνινγηζηώλ πνπ 
δηαζέηεη, ηνλ όξνθν θαη ην θηίξην ζηα νπνία βξίζθεηαη, θαη ηέινο ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ. 
Τέηνηεο πιεξνθνξίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη γηα ηελ θξάηεζε ελόο εξγαζηεξίνπ, 
δηόηη ν θαζεγεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη πόζνπο ππνινγηζηέο θαη πόζεο 
ζέζεηο πεξηιακβάλεη κηα αίζνπζα ώζηε λα κπνξεί λα δηαπηζηώζεη εάλ ην εξγαζηήξην είλαη 
επαξθέο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ. 
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Δηθόλα 39: Πιεξνθνξίεο Αηζνπζώλ 

 
Αληίζηνηρα, επηιέγνληαο κηα άιιε αίζνπζα ε ζειίδα αλαλεώλεη ηα ζηνηρεία αλάινγα 

κε ηελ πξνεπηιεγκέλε αίζνπζα. 
 

Ενότητα 4.1.3: Δραστηριότητες (Activities) 

Μία άιιε πνιύ ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 
ύπαξμε Μαζεκάησλ Γηδαζθαιίαο (Activities). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα κπνξέζεη έλαο 
ρξήζηεο λα θάλεη κηα θξάηεζε εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα κάζεκα 
δηδαζθαιίαο.  

Γηα απηό ην ιόγν ζην κελνύ ππάξρεη ε επηινγή «Activities» ε νπνία δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα πξνζζέζεη κία λέα δξαζηεξηόηεηα ή λα δεη θαη λα επεμεξγαζηεί 
κία δηθή ηνπ ήδε ππάξρνπζα δξαζηεξηόηεηα. 

Αξρηθά εκθαλίδνληαη  ηξείο δηαθνξεηηθέο επηινγέο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη 
νπνηαδήπνηε είλαη επαξθήο γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ. Παξάιιεια ζηελ αξρηθή ζειίδα 
ηνπ ππν-κελνύ «Activities» ν θαζεγεηήο είλαη ζε ζέζε λα πξάμεη κηα γξήγνξε αλαδήηεζε 
ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο είηε απηέ αλήθνπλ ζηνλ ίδην είηε ζε άιινπο θαζεγεηέο. 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή όισλ ησλ επηινγώλ πνπ έρεη έλαο 
ρξήζηεο. 
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Δηθόλα 40: Παξνπζίαζε Υπό-κελνύ Activities 

Αξρηθά, ινηπόλ, παηώληαο ηελ επηινγή «Insert a New Activity» κπνξνύκε λα 
εηζάγνπκε κία λέα δξαζηεξηόηεηα είηε απηή αθνξά έλα κάζεκα δηδαζθαιίαο είηε έλα 
ζεκηλάξην πνπ ζέιεη λα δηνξγαλώζεη ν θαζεγεηήο. 

Σηε ζειίδα απηή ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δειώζεη ηνλ ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο, ην όλνκα πξόζβαζήο ηνπ θαζώο θαη ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ θαη ην ηκήκα ζηα 
νπνία αλήθεη ην κάζεκα (π.ρ Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο Σπνπδώλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, 
Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο – βιέπε Δηθόλα 41). 

 

 
Δηθόλα 41: Δηζαγωγή λέαο Γξαζηεξηόηεηαο 

Μεηά ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηεο λέαο δξαζηεξηόηεηαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηελ 
αλαδεηήζεη ζην βαζηθό κελνύ αλαδήηεζεο. 

Τν βαζηθνύ κελνύ αλαδήηεζεο πεξηιακβάλεη δύν εηδώλ δηαθνξεηηθέο αλαδεηήζεηο. 
Πξώηα από όια ν ρξήζηεο πξέπεη λα δειώζεη ηη ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο ζέιεη λα δεη  
(Lesson ή Event), ζηε ζπλέρεηα ην επίπεδν ζπνπδώλ (Postgraduate ή Undergraduate), ην 
ηκήκα θαη ηέινο ην όλνκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 
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Δηθόλα 42: Αλαδήηεζε Γξαζηεξηόηεηαο 

Με απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αλαδήηεζε, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεη 
θαη δηθέο ηνπ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ θαζεγεηώλ δξαζηεξηόηεηεο θαη λα δεη πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο γηα απηέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε πνηόλ ή ζε πνην εμάκελν αλήθεη ην 
επηιεγκέλν κάζεκα. Ζ κόλε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δηθώλ ηνπ θαη ησλ ππνινίπσλ θαζεγεηώλ 
είλαη όηη ην ζύζηεκα ζηα δηθά ηνπ  καζήκαηα ηνπ επηηξέπεη λα ηα επεμεξγαζηεί ή αθόκα θαη 
λα ηα δηαγξάςεη, ελώ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε επηηξέπεη κόλν ηελ απιή αλάγλσζε. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε 2 δηαθνξεηηθά screenshots όπνπ ζην πξώην ν ρξήζηεο 
έρεη επηιέμεη ελόο άιινπ θαζεγεηή δξαζηεξηόηεηα θαη ζην δεύηεξν κία δηθηά ηνπ. 

 

 
Δηθόλα 43: Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ Άιινπ Φξήζηε Γξαζηεξηόηεηαο 
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Δηθόλα 44: Αλαδήηεζε Γξαζηεξηόηεηαο Φξήζηε 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
εγγεγξακκέλν ρξήζηε εκθαλίδνληαη νη επηινγέο «Edit» θαη «Delete», νη νπνίεο ηνπ 
επηηξέπνπλ λα επεμεξγαζηεί ή αθόκα θαη λα δηαγξάςεη ηελ πξνεπηιεγκέλε δξαζηεξηόηεηα. 
Σεκεησηένλ εδώ είλαη όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαγξαθήο κηαο δξαζηεξηόηεηαο, απηό 
απηόκαηα ζπλεπάγεηαη θαη δηαγξαθή θαη όισλ ησλ θξαηήζεσλ αηζνπζώλ πνπ έρνπλ γίλεη 
γηα απηό ην κάζεκα. 

Καηά ηελ επηινγή ηεο επεμεξγαζίαο ν θάηνρνο κπνξεί λα αιιάμεη ην όλνκα, ην 
εμάκελν, ην επίπεδν θαη ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ αιιά όρη όκσο ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη. Σε 
πεξηπηώζεηο ιαλζαζκέλσλ εηζαγσγώλ εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα κελύκαηα ιάζνπο πνπ 
εηδνπνηνύλ αλάινγα ην ρξήζηε. 

 

 
Δηθόλα 45: Δπεμεξγαζία Γξαζηεξηόηεηαο Φξήζηε 
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Πνιιέο θνξέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζειήζεη λα δεη κόλν ηηο δηθέο ηνπ 
δξαζηεξηόηεηεο θαη όρη απιά λα πεξηεγεζεί ζην γεληθό θαηάινγν δξαζηεξηνηήησλ. Γηα απηό 
ην ιόγν ην ζύζηεκα παξέρεη κηα άκεζε παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ηνπ εγγεγξακκέλνπ 
θαζεγεηή κε ηελ ρξήζε ηεο επηινγήο «View My Activities». Τν πεδίν απηό επηηξέπεη ζην 
ρξήζηε κέζσ κηα ιίζηαο επηινγήο λα αλαδεηήζεη κόλν ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο γηα πην 
άκεζε επεμεξγαζία απηώλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηηο θηιηξάξεη βάζεη ηνπ εάλ είλαη 
Μαζήκαηα ή Σεκηλάξηα ή αληίζηνηρα δηαθνξεηηθνύ Δπηπέδνπ θαη Τκήκαηνο Σπνπδώλ.. 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θαηεπζείαλ ηελ απαηηνύκελε 
δξαζηεξηόηεηα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηελ επεμεξγαζηεί ή θαη λα ηελ δηαγξάςεη (βιέπε 
Δηθόλα 46). 

 

 
Δηθόλα 46: Αλαδήηεζε Γξαζηεξηνηήηωλ Φξήζηε 

 
Τέινο, πνιιέο θνξέο θαζίζηαηαη ε αλάγθε γηα αλαδήηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο αλεμαξηήησο θαηόρνπ, ρσξίο όκσο λα ζεσξείηαη σο πξνϋπόζεζε όηη ν 
ρξήζηεο γλσξίδεη ην κνλνπάηη αλαδήηεζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ώζηε λα ηελ βξεη 
(Τύπνο Γξαζηεξηόηεηαο  Δπίπεδν Σπνπδώλ Τκήκα Σπνπδώλ  Όλνκα 
Γξαζηεξηόηεηαο). Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία θξάηεζε 
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη εκεξνκελία, ε νπνία είλαη θαηεηιεκκέλε από θάπνηνλ 
θαζεγεηή ηνλ νπνίν δελ γλσξίδεη, ηόηε ζα ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ γηα πηζαλή 
αληαιιαγή σξώλ. 

Γηα πεξηζζόηεξε, ινηπόλ,  δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε θαη γηα ηελ θαιύηεξε πεξηήγεζή 
ηνπ ζηε ιίζηα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ηεο επηινγήο «View All Activities» παξέρεηαη ε 
δπλαηόηεηα θαζνδήγεζήο ηνπ από ην ίδην ην ζύζηεκα. Έηζη όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη απηή 
ηελ επηινγή, κπνξεί λα βξεη αθξηβώο όιεο ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο ηεο θάζε 
δξαζηεξηόηεηαο, δειαδή εάλ είλαη Μάζεκα ή Σεκηλάξην, ζε πνηό ηκήκα αλήθεη, ζε πνηό 
Δπίπεδν Σπνπδώλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζσ ηεο βαζηθήο αλαδήηεζεο λα θαηαιήμεη πην 
γξήγνξα ζηηο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο απηήο.  

Δπηπξόζζεηα κέζσ ηνπ πίλαθα απηνύ, κπνξεί λα βξεη θαηεπζείαλ ηνλ θάηνρν ρσξίο 
λα ρξεηάδεηαη λα πεξηεγεζεί κέζσ ηνπ βαζηθνύ κελνύ αλαδήηεζεο. 
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Δηθόλα 47: Γεληθόο Οδεγόο όιωλ ηωλ Γξαζηεξηνηήηωλ 

 Τέινο παηώληαο ηελ επηινγή «Clear Table Option» ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
απελεξγνπνηήζεη απηή ηελ επηινγή θαη λα πεξηεγεζεί θαλνληθά ζηα πεδία αλαδήηεζεο. 

 

 

Ενότητα 4.1.4: Σύστημα Κρατήσεων (Reservations) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα απνηειεί ηελ θπξηόηεξε ρξεζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο καο, κηαο θαη 
είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηήζεη άκεζε 
θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ administrators ησλ εξγαζηεξίσλ. Αθνύ, 
ινηπόλ, έρεη πεξηεγεζεί ζηηο πξνεγνύκελεο θαξηέιεο ηνπ κελνύ θαη έρεη βξεη ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αίζνπζεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ 
ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη, παηώληαο ηελ επηινγή «Reservations» νδεγείηαη ζηελ 
παξαθάησ ζειίδα: 

 

 

Δηθόλα 48: Βαζηθή Σειίδα Σπζηήκαηνο Κξαηήζεωλ 
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Σε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξώηε επηινγή αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
ρξήζηεο ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη ην ήδε πξνγξακκαηηζκέλν εβδνκαδηαίν πιάλν κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο θαη ζηελ πνξεία λα θαηνρπξώζεη ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα όπνπ 
ζέιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην εξγαζηήξην. Ζ δεύηεξε επηινγή αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο 
εθείλεο όπνπ νη θαζεγεηέο ζηελ αξρή ηνπ θάζε εμακήλνπ ζέινπλ λα θάλνπλ πνιιαπιέο 
θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ θαη λα απνθύγνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κίαο-κίαο θξάηεζεο.  

Πξηλ ζηξαθνύκε ζηελ πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο απηήο, θξίλεηαη 
απαξαίηεην λα αλαθεξζνύλ νη πξνδηαγξαθέο πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπκε βαζηζηεί γηα λα 
πινπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή. Καη‟ αξρήλ ην πην ζεκαληηθό πξνο αλαθνξά είλαη νη ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. Έρνπκε ζεσξήζεη όηη νη αίζνπζεο ιεηηνπξγνύλ από Γεπηέξα 
έσο Σάββαην από ηηο 08:00 κέρξη θαη ηηο 22:00. Δπηπξόζζεηα θάζε πεξίπησζε επηινγήο 
εκεξνκελίαο πνπ πέθηεη ζε εκέξα Κπξηαθή απνξξίπηεηαη από ην ζύζηεκα θαη δεηείηαη ε 
εηζαγσγή ζσζηήο εκεξνκελίαο, ελώ παξάιιεια έρνπλ ιεθζεί ππόςε όιεο νη επίζεκεο 
αξγίεο θαηά ηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην. Μία άιιε 
πνιιή ζεκαληηθή δηεπθξίληζε είλαη θαη απηή ηνπ όηη ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην 
ρξήζηε λα δεη παξειζνληηθώλ εκεξνκεληώλ θξαηήζεηο αιιά όρη όκσο θαη λα κπνξεί λα 
πξνζζέζεη θάπνηα θξάηεζε ζε ειεύζεξε ώξα ή λα επεμεξγαζηεί θάπνηα ππάξρνπζα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ αλάιπζε ηεο πξώηεο επηινγήο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζηελ επόκελε. 

Ζ πξώηε, ινηπόλ, πεξίπησζε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηαιέγνληαο κία 
ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα ελόο θηηξίνπ θαη ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία, λα παξαθνινπζήζνπκε 
ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα θαζώο θαη πνηα δηαζηήκαηα είλαη ειεύζεξα πξνο θξάηεζε. 
Θεσξνύκε απηόκαηα όηη ε αξρηθή εκεξνκελία αλαδήηεζεο είλαη απηή ηεο ηξέρνπζαο, όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 

Δηθόλα 49: Δκθάληζε Κξαηήζεωλ κέζω Δπηινγήο Αίζνπζαο θαη Ηκεξνκελίαο 

 
Όπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ, παηώληαο ην θνπκπί «Search» εκθαλίδεηαη 

ζηελ νζόλε όιν ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ηεο αίζνπζαο κε βάζε ηελ επηιεγκέλε 
εκεξνκελία (βιέπε Δηθόλα 50). 
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Δηθόλα 50: Δβδνκαδηαίν Πξόγξακκα Κξαηήζεωλ Δπηιεγκέλεο Αίζνπζαο 

 
Ζ εθαξκνγή ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ελεκεξώλεη αλαιπηηθά ηνλ ρξήζηε πνηά 

αίζνπζα θαη εκεξνκελία επέιεμε θαη παξαθάησ εκθαλίδεη όιεο ηηο πηζαλέο ώξεο θαη κέξεο 
ηεο εβδνκάδαο. Σηελ πεξίπησζε  ηνπ παξαδείγκαηνο επηιέρζεθε ε Αίζνπζα 001 ηνπ 
Κεληξηθνύ Κηηξίνπ θαη ε εκεξνκελία 20/01/2016. Όπσο κπνξεί λα δηαπηζηώζεη θαλείο, 
ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο εκθαλίζεηο ησλ πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ σξώλ θαη εκεξώλ. Οη 
εκέξεο πνπ είλαη πξνεγνύκελεο από ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, εκθαλίδνπλ αλαιπηηθά 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο θξαηήζεηο ρσξίο όκσο λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα παηήζεη 
πάλσ ζε απηέο (κνξθή ζπλδέζκνπ) θαη λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Αληίζεηα, νη 
εκεξνκελίεο πνπ είλαη κεηαγελέζηεξεο ηεο ζεκεξηλήο θαζώο θαη νη ώξεο ηεο ζεκεξηλήο 
εκεξνκελίαο πνπ βξίζθνληαη κεηά από ηελ ησξηλή εκθαλίδνληαη σο κνξθή ζπλδέζκνπ 
κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζε επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηήο παηήζεη ηελ επηινγή «FREE» ζην αληίζηνηρν 
πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ώξα θαη ηελ κέξα πνπ επηζπκεί, ηόηε κεηαβαίλεη ζε κία 
λέα ζειίδα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Δηθόλα 51: Δπηινγή Διεύζεξεο Ηκεξνκελίαο θαη Ώξαο γηα Κξάηεζε 

 
Σηε πεξίπησζε απηή, ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη αλαιπηηθά ηνλ ρξήζηε πνηα αίζνπζα 

δηάιεμε, ζε πνηα εκεξνκελία θαη ώξα θαη δεηά από ην ρξήζηε κέζσ κηαο ιίζηαο λα δηαιέμεη 
ην όλνκα ηεο Γξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία ζέιεη λα θάλεη κία θξάηεζε. Αμηνζεκείσην εδώ 
είλαη λα αλαθεξζεί όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα εκθαλίδνληαη κόλν εθείλεο νη δξαζηεξηόηεηεο 
πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη θακία άιιε. Γη‟ απηό θαη όπσο ηνλίζηεθε ζηηο 
πξνεγνύκελεο ελόηεηεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό ν ρξήζηεο λα έρεη πξώηα δεκηνπξγήζεη όια 
ηα είδε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Μαζήκαηα Γηδαζθαιίαο ή Σεκηλάξηα) γηα ηα νπνία ζέιεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη θξάηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο θξάηεζεο.  

Δάλ επηιέμεη ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζέιεη θαη παηήζεη ην θνπκπί «Save», ε 
εθαξκνγή απηόκαηα θαηνρπξώλεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα θαη ηελ απνζεθεύεη ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ ηεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζεη λα επηζηξέςεη πίζσ ζην εβδνκαδηαίν 
πξόγξακκα, παηώληαο ηελ επηινγή «Return to Weekly Program», ην ζύζηεκα ηνλ 
αλαθαηεπζύλεη πίζσ ζην πξόγξακκα ηεο εβδνκάδαο. 

 
Δάλ ν ρξήζηεο δηαιέμεη κία από ηηο ήδε θαηνρπξσκέλεο θξαηήζεηο πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα παηήζεη πάλσ ηνπο , ηόηε αλάινγα κε ην πνηα δξαζηεξηόηεηα είλαη θαη ζε 
πνηόλ αλήθεη, νδεγείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζειίδεο. Σην παξάδεηγκα ηεο Δηθόλαο 52 βιέπνπκε 
όηη ππάξρνπλ θξαηήζεηο γηα δύν δηαθνξεηηθά καζήκαηα, όπνπ ην έλα είλαη ηα «Γίθηπα 
Υςειώλ Ταρπηήησλ» θαη ην άιιν είλαη νη «Βάζεηο Γεδνκέλσλ». Ο ρξήζηεο, ν νπνίνο είλαη 
ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή είλαη θάηνρνο ηνπ καζήκαηνο «Γίθηπα Υςειώλ Ταρπηήησλ». 
Έηζη, εάλ παηήζεη πάλσ ζε κία θξάηεζε πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ηόηε ε 
εθαξκνγή ηνλ νδεγεί ζε κηα λέα ζειίδα όπνπ ηνπ παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θξάηεζε, ελώ παξάιιεια ηνύ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο δηαγξαθήο ηεο 
θξάηεζεο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αιιαγήο ή αθύξσζεο, όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 
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Δηθόλα 52: Δπεμεξγαζία Κξάηεζεο Δγγεγξακκέλνπ Φξήζηε 

 
Αληίζεηα, εάλ δηαιέμεη ην κάζεκα «Βάζεηο Γεδνκέλσλ», ηνπ νπνίνπ δελ απνηειεί 

θάηνρνο ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο, ηόηε ε κόλε δπλαηόηεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη είλαη λα δεη 
ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θξάηεζεο ρσξίο όκσο λα κπνξεί λα δξάζεη πάλσ ζε απηή (βιέπε 
Δηθόλα 53). 

 

 

Δηθόλα 53: Παξνπζίαζε Κξάηεζεο Άιινπ Καηόρνπ 
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Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη λα 
επηιέμεη ν ρξήζηεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηε βαζηθή ζειίδα θξαηήζεσλ 
παηώληαο ηελ επηινγή «Return to Weekly Program». 

Τέινο, ζηε βαζηθή ζειίδα ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
εκθάληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επόκελε ή ζηελ πξνεγνύκελε 
εβδνκάδα(Previous ή Next) κε θύξην ζεκείν αλαθνξάο ηελ αξρηθά επηιεγκέλε εκεξνκελία. 

 
Ζ δεύηεξε επηινγή πνπ έρεη ν ρξήζηεο όηαλ παηήζεη ην κελνύ «Reservations» είλαη 

ε πνιιαπιή θαηαρώξεζε θξαηήζεσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεη θαζόινπ ην εβδνκαδηαίν 
πξόγξακκα κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Insert New Reservation». 

Όηαλ κεηαβεί ζε απηή ηε ζειίδα, ην ζύζηεκα απαηηεί από ην ρξήζηε λα ηνπ δειώζεη 
θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ώζηε λα κπνξεί λα δνκήζεη όιν ηνλ αξηζκό ησλ θξαηήζεσλ, 
όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 
Δηθόλα 54: Βαζηθή Σειίδα Δηζαγωγήο Πνιιαπιώλ  Κξαηήζεωλ 

Πξνηνύ όκσο επεθηαζνύκε παξαπάλσ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά 
ε ζεκαζία όισλ ησλ ππνρξεσηηθώλ πεδίσλ ηεο θόξκαο. 

 

 Building : αλαθέξεηαη ζην Κηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Κεληξηθό, Παιαηό, Λακπξάθεο),  

 Lab: αλαθέξεηαη ζηηο αίζνπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ην επηιεγκέλν θηίξην, 

 Activity Type: αλαθέξεηαη ζην ηύπν ηεο δξαζηεξηόηεηαο (Μάζεκα Γηδαζθαιίαο ή 

Σεκηλάξην), 

 Activity Name: αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη ζηνλ επηιεγκέλν ηύπν βάζεη ηνπ πξνεγνύκελνπ πεδίνπ, 

 Start Date: αλαθέξεηαη ζηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα μεθηλήζεη ην 

πξώην εξγαζηήξην (π.ρ 01/02/2016), 

 Start Time: αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή ώξα πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ηα 

εξγαζηήξηα (π.ρ 10:00), 
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 Duration: αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα πνπ ζέιεη λα έρεη ην θάζε εξγαζηήξην (π.ρ 2 ώξεο), 

 Repeat Type: αλαθέξεηαη ζην θάζε πόηε ζέιεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη εξγαζηήξηα 

(Δβδνκαδηαία), 

 Lab Frequency: αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

 Repeat Day (for n-Weekly): αλαθέξεηαη ζηελ δήισζε πνηώλ εκεξώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ζέιεη ν ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζύλνιν ησλ 
εξγαζηεξίσλ (π.ρ θάζε Γεπηέξα θαη Τεηάξηε κέρξη λα νινθιεξσζνύλ δέθα εξγαζηήξηα). 

 
Ο ρξήζηεο γηα λα κπνξέζεη λα κεηαβεί ζην επόκελν ζηάδην πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεη όια ηα απαηηνύκελα πεδία. Δπηπξόζζεηα ε εθαξκνγή εθηειεί όινπο ηνπ 
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα λα κπνξέζεη λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή 
ζηνηρείσλ. Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη λα απνηξαπεί εκεξνκελία, ε νπνία είηε 
αθνξά ζε πξνγελέζηεξε εκέξα από ηελ ηξέρνπζα είηε ζε εκέξα Κπξηαθή, όπσο θαίλεηαη 
θαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα.  

 

Δηθόλα 55: Δηζαγωγή παιαηόηεξεο εκεξνκελίαο από ηελ ηξέρνπζα 
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Δηθόλα 56: Δηζαγωγή Ηκεξνκελίαο πνπ είλαη Κπξηαθή 

Παξάιιεια, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηινγή «N-weekly» θαη 
κία ζεηξά από εκέξεο πνπ επηζπκεί λα δηελεξγνύληαη ηα εξγαζηήξηα, ην ζύζηεκα ηνλ 
πξνεηδνπνηεί εάλ ε αξρηθή εκεξνκελία εηζαγσγήο είλαη κία από ηηο εκέξεο πνπ έρεη επηιέμεη 
παξαθάησ (βιέπε Δηθόλα 57).   

 

 
Δηθόλα 57: Δηζαγωγή Αξρηθήο Ηκεξνκελίαο δηαθνξεηηθή από ηηο πξνεπηιεγκέλεο εκέξεο 
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Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί 
λα παηήζεη ην θνπκπί «Submit» θαη ην ζύζηεκα ηνλ παξαπέκπεη ζε κία ζειίδα όπνπ κεηά 
ηελ εθηέιεζε ελόο πνιύπινθνπ αιγνξίζκνπ εκθαλίδεη αλαιπηηθά πνηεο εκεξνκελίεο έρνπλ 
επηιεγεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Παξάιιεια εκθαλίδεη πνηεο από απηέο ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ώξεο είλαη δηαζέζηκεο ή δεζκεπκέλεο από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 
Δηθόλα 58: Δκθάληζε Δπηιεγκέλωλ Ηκεξνκεληώλ θαη Ωξώλ πξνο Κξάηεζε 

Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα εκθαλίδνληαη όινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί κε βάζε ηα 
θξηηήξηα πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα γηα 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ώξα , ηόηε εκθαλίδεηαη ν ραξαθηεξηζκόο «FREE» θαη 
επηηξέπεηαη ζην πεδίν «Action» λα παηεζεί ην αληίζηνηρν checkbox. Σηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε ν ραξαθηεξηζκόο  «RESERVED» ππνδειώλεη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 
θαη ώξα ππάξρεη πξνϋπάξρνπζα θξάηεζε θαη όηη δελ είλαη εθηθηό λα πξαγκαηνπνηεζεί εθ 
λένπ θξάηεζε, ελώ παξάιιεια ην αληίζηνηρν checkbox είλαη απελεξγνπνηεκέλν. Σην ζεκείν 
απηό πξέπεη λα ηνληζηεί ε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηόηη είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη 
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ θαιύηεξε δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε όζνπο 
επηιεγκέλνπο ζπλδπαζκνύο εκεξνκεληώλ θαη σξώλ ππάξρεη ήδε θξάηεζε, εκθαλίδεηαη κία 
ιίζηα ησλ σξώλ ηεο ίδηαο εκέξαο όπνπ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα. Ζ ρξεζηκόηεηα απηνύ 
έγθεηηαη ζην όηη κπνξεί ν ρξήζηεο λα κελ βξήθε ζηε ζπγθεθξηκέλε ώξα πνπ ήζειε αξρηθά, 
σζηόζν όκσο είλαη ζε ζέζε λα δεη ηί ελαιιαθηηθέο ππάξρνπλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
αλαηξέμεη ζην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα.  
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Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηειηθά λα αιιάμεη ηελ επηζπκεηή ώξα ηνπ καζήκαηνο, ηόηε 
απηόκαηα αιιάδεη ην status ζε «FREE» θαζώο θαη ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
checkbox (βιέπε Δηθόλα 59-60). 

 

Δηθόλα 59: Δπηινγή ελαιιαθηηθήο ώξαο 

 
Δηθόλα 60: Δπηινγή ελαιιαθηηθήο δηαζέζηκεο ώξαο 
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Αθνύ, ινηπόλ ν ρξήζηεο επηιέμεη όιεο ηηο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο θαη ώξεο , αξθεί 
λα ηζεθάξεη ηα αληίζηνηρα checkboxes θαη λα παηήζεη ην θνπκπί «Submit». Άκεζα ε 
εθαξκνγή ηνπ εκθαλίδεη κήλπκα γηα ηνλ εάλ είλαη ζίγνπξνο λα πξνρσξήζεη ζηελ θξάηεζε 
ησλ επηιεγκέλσλ πεδίσλ, όπνπ θαη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παηήζεη 
«Δπηβεβαίσζε» ή «Αθύξσζε». 

 

 
Δηθόλα 61: Μήλπκα Δπηβεβαίωζεο Κξαηήζεωλ 

Παηώληαο ηελ επηινγή «OK» ην ζύζηεκα εκθαλίδεη κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο 
ώξεο πνπ ηνπ δόζεθαλ πνηεο από απηέο δεζκεύηεθαλ θαη πνηεο όρη. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί 
πνιιέο θνξέο ελώ ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα, θάπνηνο άιινο 
ρξήζηεο λα κπήθε ζηελ εθαξκνγή θαη λα έθαλε θξάηεζε ζηελ ίδηα αθξηβώο ώξα πνπ 
επέιεμε θαη ν ρξήζηεο ηνπ παξαδείγκαηνο. Έηζη από ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη θάλεη 
αλαλέσζε ζηε ζειίδα , ε ώξα θαίλεηαη δηαζέζηκε, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη μαλά έιεγρνο γηα ηελ 
εγθπξόηεηα ηεο θξάηεζεο θαη γηα λα κελ ππάξρνπλ ηαπηόρξνλεο εηζαγσγέο θξαηήζεσλ. 

 

 

Δηθόλα 62: Δπηηπρήο Κξάηεζε Δξγαζηεξίνπ 

 Τέινο κεηά ηελ επηηπρή εηζαγσγή θξαηήζεσλ ζην ζύζηεκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
κεηαβεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ θξαηήζεσλ  κέζσ ηνπ κελνύ.  
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Ενότητα 4.1.5: Προφίλ Χρήστη (My Profile) 

Ζ ηειεπηαία επηινγή δηαρείξηζεο ηνπ ρξήζηε είλαη ε επηινγή «My Profile» κέζσ ηνπ βαζηθνύ 
κελνύ αλαδήηεζεο. 

 

 

Δηθόλα 63: Δπεμεξγαζία Μελνύ Φξήζηε 

Μέζσ ηεο επηινγήο απηήο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ηα ζηνηρεία 
εηζαγσγήο ηνπ ζην ζύζηεκα θαζώο θαη λα ηα επεμεξγαζηεί. 

 

 

Δηθόλα 64: Δκθάληζε Σηνηρείωλ Φξήζηε 

Παηώληαο ηελ επηινγή «Edit My Profile», ν θαζεγεηήο είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηα 
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη λα αλαλεώζεη κε απηό ηνλ ηξόπν ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Τν κόλν πεδίν πνπ δελ είλαη εθηθηό λα επεμεξγαζηεί είλαη ν ηύπνο ηνπ ρξήζηε 
δηόηη απηό όπσο θαη έρεη πξναλαθεξζεί κπνξεί λα αιιαρζεί κόλν από ηνύο δηαρεηξηζηέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
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Δηθόλα 65: Δπεμεξγαζία Σηνηρείωλ Φξήζηε 

 
Σην ζεκείν απηό νινθιεξώζεθε ε εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ γξαθηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ρξήζηε-θαζεγεηή. Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί , ε εθαξκνγή πεξηέρεη 
όιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνύλ λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κίαο θξάηεζεο εξγαζηεξίσλ θαζώο θαη όηη παξέρεη απόιπηε ειεπζεξία ζην ρξήζηε λα 
πξαγκαηνπνηήζεη άκεζα θαη γξήγνξα πνιιέο θξαηήζεηο, ρσξίο ηελ ρξνλνβόξα παξέκβαζε 
ησλ δηαρεηξηζηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. 

 

 Περιήγηση στο Περιβάλλον του «Administrator» 

 
Όπσο πξναλαθέξακε, εθηόο από ηνλ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε,  ε εθαξκνγή παξέρεη θαη ηε 
δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Φπζηθά, ε δεκηνπξγία απηήο 
απνζθνπεί ζηελ «πεξηζσξηνπνίεζε» ησλ δηαρεηξηζηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ, παξ‟ όια απηά 
απηνί δελ παύνπλ λα είλαη νη ζπληνληζηέο ηεο θαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

Δίλαη θαηαλνεηό όηη νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο αθξηβώο ησλ ίδησλ 
ιεηηνπξγηώλ ηεο ζειίδαο όπσο θαη νη απινί ρξήζηεο – θαζεγεηέο (users) αιιά επηπξόζζεηα 
έρνπλ θαη άιιεο πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζειίδαο. 

Ο δηαρεηξηζηήο, παηώληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ζειίδαο (url), εηζέξρεηαη 
ζηελ γεληθή ζειίδα πνπ είλαη όκνηα κε απηή ηνπ ρξήζηε.  
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Δηθόλα 66: Σειίδα Δηζαγωγήο ζην Σύζηεκα 

Παξάιιεια έρεη θαη ηηο επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο «Αιιαγήο ηνπ Κσδηθνύ 
Πξόζβαζεο» (βιέπε Δηθόλα 67) θαη ηελ εγγξαθή σο λένο ρξήζηεο πνπ όκσο αξρηθά ζα 
πξέπεη λα αλακέλεη ηελ έγθξηζε από ηνπο ήδε πξνϋπάξρνληεο δηαρεηξηζηέο (βιέπε Δηθόλα 
68). Σε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη πην ζύλεζεο ν ήδε νξηζκέλνο δηαρεηξηζηήο λα αιιάμεη ην 
ξόιν ηνπ ρξήζηε από απιό ρξήζηε ζε δηαρεηξηζηή κέζσ ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο όπνπ θαη 
ζα αλαιύζνπκε ζε παξαθάησ ελόηεηεο. 

 
 
 
  

 

Δηθόλα 67: Σειίδα Αιιαγήο Κωδηθνύ Πξόζβαζεο 
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Δηθόλα 68: Δγγξαθή Νένπ Φξήζηε 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ην δηαθνξεηηθό κελνύ ησλ δηαρεηξηζηώλ κεηά ηελ είζνδν 
ησλ ζηνηρείσλ πξόζβαζήο ηνπ, θαζώο θαη ηελ εθηελή αλάιπζε θαζελόο από ηηο επηινγέο 
απηνύ. 

 

 

 

Δηθόλα 69: Παξνπζίαζε Μελνύ Administrator 
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4.2.1 Αρχική Σελίδα Διαχειριστή (Admin Homepage) 

 
Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ admin πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηε 
εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε απηήο από ηνπο θαζεγεηέο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 
εηθόλα. 

 

 
Δηθόλα 70: Αξρηθή Σειίδα Administrator 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε αξρηθή ζειίδα πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα δεη ν δηαρεηξηζηήο θαζώο κπαίλεη ζηελ εθαξκνγή. 

Ζ πξώηε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη σο δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή είλαη εηδνπνηήζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα. Όπσο πεξηγξάθεθε θαη ζην 
πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, νπνηνζδήπνηε ελ δπλάκεη ρξήζηεο θάλεη εγγξαθή ζην ζύζηεκα, 
εηζάγνληαο θπξίσο κνλαδηθό όλνκα πξόζβαζεο (username) θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
(email) πξέπεη λα ιάβεη ηελ έγθξηζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα κπνξέζεη 
λα εηζέιζεη ζηε ζειίδα. Γηα ην ιόγν απηό εκθαλίδεηαη αληίζηνηρε εηδνπνίεζε πνπ ελεκεξώλεη 
ηνλ admin εάλ έρεη λέα αηηήκαηα εγγξαθώλ. Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα θαίλεηαη όηη 
ππάξρνπλ ηξία λέα αηηήκαηα εγγξαθήο θαη εκθαλίδεηαη ε επηινγή «Click here to see more». 
Παηώληαο ηελ επηινγή απηή, ν admin νδεγείηαη ζε κία λέα ζειίδα, ε νπνία παξέρεη 
αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην λέν εγγεγξακκέλν ρξήζηε (βιέπε Δηθόλα 71). 

 

Δηθόλα 71: Αηηήκαηα Νέωλ Φξεζηώλ 
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Σε απηή ηε ζειίδα βιέπνληαο αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα 
επηιέμεη είηε ηελ απνδνρή είηε ηελ απόξξηςε απηώλ θαη λα παηήζεη ην θνπκπί «Submit». Σε 
θάζε πεξίπησζε πνπ επηινγή, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα εηδνπνίεζεο, ελώ παξάιιεια 
απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθό κήλπκα ζην δεισκέλν email ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε 
θαη ν ίδηνο λα γλσξίδεη ηελ επηηπρή ή αλεπηηπρή θαηάιεμε ηνπ αηηήκαηόο ηνπ. 

Σηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ 
κελύκαηνο από ηελ εθαξκνγή κε ην όλνκα «Unipi Lab Reservation System» (email: 
unipi.lab.reservations@gmail.com), όπνπ θαη εηδνπνηεί ην ρξήζηε γηα ηελ επηηπρή εγγξαθή 
ηνπ ζην ζύζηεκα. 

 

 

Δηθόλα 72: Απνζηνιή Email γηα ηελ Δπηηπρή Δγγξαθή ηνπ Φξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 

Σηελ πεξίπησζε όπνπ ν admin απνδερηεί ή απνξξίςεη όια ηα λέα αηηήκαηα 
ρξεζηώλ ηόηε επαλέξρνληαο ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα, δελ ζα έρεη λέα αηηήκαηα ρξεζηώλ, 
ελώ επηπξόζζεηα ζα εμαθαληζηεί θαη ε επηινγή «Click here to see more» (βιέπε Δηθόλα 
50). 

 

Δηθόλα 73: Αξρηθή Σειίδα Administrator 

Ζ δεύηεξε επηινγή αθνξά ζε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία απνδνρήο ή απόξξηςεο πνπ 
όκσο ηώξα ζρεηίδεηαη κε ηηο θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ. Πξηλ όκσο αλαιύζνπκε ηελ επηινγή 
απηή, θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνζαθελίζνπκε ηελ ινγηθή θάησ από ηελ νπνία 
δεκηνπξγήζεθε 

 
.  

mailto:unipi.lab.reservations@gmail.com
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Ζ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο κηαο εθαξκνγήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ε νπνία ζα επηηξέπεη 
λα πξαγκαηνπνηνύληαη θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ από ηνπο θαζεγεηέο ρσξίο ηελ παξέκβαζε 
ελδηάκεζσλ ξόισλ, ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη πνιύ ρξήζηκε. Γη‟ απηό ην ιόγν όηαλ νη ρξήζηεο 
εηζέξρνληαη ζην ζύζηεκα θαη πινπνηνύλ θξαηήζεηο, ην ζύζηεκα θαηαγξάθεη απηή ηελ 
θξάηεζε θαη ηελ θαηνρπξώλεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. Ωζηόζν, από ηε ζηηγκή 
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε , ε θξάηεζε απηή απνθηά έλα 
ραξαθηεξηζκό κέζα ζην ζύζηεκα σο «κε εγθεθξηκέλεο» (Not approved), ν νπνίνο 
ππνδειώλεη όηη δελ έρεη εγθξηζεί από ηε κεξηά ηνπ δηαρεηξηζηή.  
 

Αλ όκσο θξαηνύζε απηή ηε «ζεκαία» θαη δελ θαηνρπξσλόηαλ κέζα ζην πξόγξακκα 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέρξη λα ηελ εγθξίλεη ν ρξήζηεο, ηόηε ζα ππήξρε ν θίλδπλνο λα 
ππάξρνπλ πνιιέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη παξάιιεια λα ραζεί ε ζεκαζία ύπαξμεο ηεο 
εθαξκνγήο. Παξ‟ όια απηά, θξίλεηαη δόθηκν λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ admin κία ιίζηα 
θξαηήζεσλ, νη νπνίεο είλαη  πξνο έγθξηζε ώζηε λα είλαη ζε ζέζε θαη ν ίδηνο λα 
παξαθνινπζεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 

 
Δηθόλα 74: Δπηινγή Δκθάληζεο Κξαηήζεωλ πξνο Έγθξηζε 

Παηώληαο ηελ επηινγή «Click here to see more», νδεγείηαη ζε κηα ζειίδα όπνπ θαη 
θαίλεηαη ε πξναλαθεξζείζα ιίζηα. Ζ ιίζηα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ είλαη πξνο 
έγθξηζε, παξέρνληαο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε – θαζεγεηή πνπ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε, ηελ δξαζηεξηόηεηα, ηελ αίζνπζα θαη ηελ ώξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ην ελ ιόγσ εξγαζηήξην. Δπηπξόζζεηα ππάξρεη θαη πάιη ή επηινγή 
«Accept» ή «Ignore» κέζσ ησλ νπνίσλ ν δηαρεηξηζηήο θαζνξίδεη ηε έγθξηζε ή ηελ απόξξηςε 
κηαο θξάηεζεο. 
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Δηθόλα 75: Δκθάληζε Λίζηαο Κξαηήζεωλ πξνο Έγθξηζε 

 
Σε απηό ην ζεκείν ππάξρνπλ δύν επηινγέο. Ζ πξώηε είλαη λα γίλεηαη ε εθηέιεζε 

κηαο ελέξγεηαο κία πξνο κία, όπνπ ζηελ νπζία ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη ν admin λα 
απνξξίπηεη κία πξνο κία ηηο θξαηήζεηο πξνο έγθξηζε. Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα πνπ 
ππάξρνπλ 4 θξαηήζεηο, απηή ε ελέξγεηα ίζσο θαη λα κελ απνηειεί ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. 
Σηηο πεξηπηώζεηο , όκσο, πνπ ζα ππάξρνπλ αξθεηέο θξαηήζεηο , ε ελέξγεηα απηή δελ 
απνηειεί θαη ηελ θαιύηεξε ιύζε.  

Γη‟ απηό ην ιόγν ππάξρεη θαη ε δεύηεξε επηινγή πνπ αθνξά ζηελ ύπαξμε ησλ 
θνπκπηώλ «Accept All»  θαη  «Ignore All», όπνπ όπσο αλαθέξεη θαη ην όλνκά ηνπο, δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα ζηνλ admin λα πξαγκαηνπνηεί πνιιαπιέο απνδνρέο ή απνξξίςεη θξαηήζεσλ. 
Όπσο είλαη πξνθαλέο, ν admin δελ έρεη θαλέλα ιόγν λα απνξξίςεη κία θξάηεζε εάλ δελ δεη 
θάηη πεξίεξγν ζε απηή. Γηα ηελ θαιύηεξε, ινηπόλ, ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνηείλεηαη ε 
ρξήζε ηεο κεκνλσκέλεο επηινγήο ζε πεξίπησζε απόξξηςεο θαη ελ ζπλερεία ε πνιιαπιή 
απνδνρή ησλ ππνινίπσλ θξαηήζεσλ. 

 

 
Δηθόλα 76: Δπηινγή Παξνπζίαζεο Πξνγξάκκαηνο Τξέρνπζαο Ηκεξνκελίαο 
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Ζ ηξίηε επηινγή είλαη όκνηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε όπσο πεξηγξάθεθε θαη 
ζηε ζειίδα 8. Μέζσ απηνύ ην πεδίνπ ν δηαρεηξηζηήο είλαη ζε ζέζε λα δεη άκεζα ηηο 
θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, αλεμαξηήησο ώξαο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο , θαζώο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ, όπσο ην θηίξην, 
ε αίζνπζα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη θπζηθά πνηα δξαζηεξηόηεηα ζα δηεμαρζεί. Τν 
θνπκπί «Next» παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ θξαηήζεσλ ησλ επόκελσλ 
εκεξώλ, ελώ ε επηινγή «Return to Homepage» αλαθαηεπζύλεη ην ρξήζηε ζηελ αξρηθή ηνπ 
ζειίδα. 

 

 
Δηθόλα 77: Παξνπζίαζε Πξνγξάκκαηνο Τξέρνπζαο Ηκεξνκελίαο 

 
Μία επηπξόζζεηε ιεηηνπξγία πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ admin είλαη 

ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θξαηήζεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
αίζνπζαο γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. Τν reporting απηό είλαη πνιύ ρξήζηκν ζηηο 
πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί δηαρεηξηζηέο εξγαζηεξίσλ, νη νπνίνη είλαη 
ππεύζπλνη θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα πηζαλόλ λα ζέινπλ λα 
θαζνξίζνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα θαη λα κελ 
ελδηαθέξνληαη γηα ην πξόγξακκα ησλ ππνινίπσλ.  

 

 
Δηθόλα 78: Δπηινγή Παξαθνινύζεζεο Πξνγξάκκαηνο Κξαηήζεωλ γηα ζπγθεθξηκέλε Αίζνπζα 
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Μεηά ηελ παξαπάλσ ζύληνκε πεξηγξαθή ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα επηιέμεη ην 
θηίξην θαη ηελ αίζνπζα πνπ επηζπκεί θαη λα παηήζεη ην θνπκπί «Search». 

 

 
Δηθόλα 79: Παξαθνινύζεζεο Πξνγξάκκαηνο Κξαηήζεωλ γηα ζπγθεθξηκέλε Αίζνπζα 

 Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα εκθαλίδεηαη όιν ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο είηε 
ππάξρνπλ είηε δελ ππάξρνπλ θξαηήζεηο ζε όιεο ηηο ώξεο. Σηελ πεξίπησζε ύπαξμεο 
θξάηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην όλνκα θαη 
ηνλ θάηνρν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Παξάιιεια εκθαλίδεηαη θαη έλαο ραξαθηεξηζκόο , ν νπνίνο 
παίξλεη 2 ηηκέο (Completed ή Pending) αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα ώξα. Σην παξάδεηγκα ην 
ζύζηεκα καο ελεκεξώλεη όηη ππήξραλ 2 θξαηήζεηο ζήκεξα ζηελ αίζνπζα 001 ηνπ 
Κεληξηθνύ Κηηξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη δύν.  

Τέινο ππάξρεη θαη ε επηινγή «Next» πνπ καο παξαπέκπεη ζην πξόγξακκα κίαο 
αίζνπζαο γηα ηελ επόκελε εκέξα θαζώο θαη ε επηινγή επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα. 
Όπσο είλαη πξνθαλέο νη θξαηήζεηο όισλ ησλ επόκελσλ εκεξώλ έρνπλ ην ραξαθηεξηζκό 
«Pending». 
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Δηθόλα 80: Παξαθνινύζεζε Πξνγξάκκαηνο ζπγθεθξηκέλεο Αίζνπζαο Δπόκελωλ Ηκεξώλ 

Ζ ηειεπηαία δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ρξήζηε είλαη απηή ηεο 
ζπληήξεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο είλαη ινγηθό θάζε ρξόλν ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη πνιιέο θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε όισλ ησλ 
ηκεκάησλ, επηπέδσλ θαη καζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. Γηα ηελ πην ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηελ ειάθξπλζε ηεο βάζεο από δεδνκέλα πνπ 
αθνξνύλ ζε 2 ρξόληα πξηλ, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ην έηνο πνπ 
αθνξνύλ νη θξαηήζεηο θαη λα παηήζεη ηελ επηινγή «Delete». 

 

 
Δηθόλα 81: Σπληήξεζε Βάζεο Γεδνκέλωλ 
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Σηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθόλα βιέπνπκε όηη ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη 
απνζεθεπκέλεο θξαηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2014. Σηελ πεξίπησζε 
πνπ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ δηαγξαθή ηνπ 2014, ηόηε θαη‟ επέθηαζε ζα δηαγξαθνύλ όιεο 
νη θξαηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην 2014. Με απηό ηνλ ηξόπν 
αδεηάδεη ε βάζε θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηελ εθαξκνγή λα εθηειεί εξσηήκαηα πξνο απηήλ 
κε άκεζε απόθξηζε. 

Όηαλ έρνπλ δηαγξαθεί όιεο νη θξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε έηε πξνεγνύκελα ησλ 2 
εηώλ, ηόηε εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ην κήλπκα «No Previous Reservations» Καη 
απελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θνπκπηνύ «Delete». 

 

 
Δηθόλα 82: Με ύπαξμε θξάηεζεο πξνγελέζηεξεο ηωλ 2 εηώλ 

 

4.2.2 Αίθουσες Εργαστηρίων (Labs) 

 
Ζ ελόηεηα απηή έρεη αλαιπζεί εθηελώο επίζεο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε. Ωζηόζν 
όκσο ζηε ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή δίλνληαη πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα ρξήζεο, κηαο θαη ν 
δηαρεηξηζηήο εθηόο από ηελ παξαθνινύζεζε απηώλ, κπνξεί θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί. 
Παξαθάησ θαίλεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο απηήο κηαο θαη έρεη πεξηγξαθεί θαη 
παξαπάλσ, ελώ ζα επηθεληξσζνύκε πεξηζζόηεξν ζηηο επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ 
παξέρνληαη. 

 

 
Δηθόλα 83: Αλάιπζε Μελνύ Αηζνπζώλ (Labs) 
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Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, παηώληαο ηελ επηινγή «Labs», ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 
δεη ηα θηίξηα πνπ έρεη δηαζέζηκα ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη λα επηιέμεη απηό γηα ηηο 
αίζνπζεο ηνπ νπνίνη, ελδηαθέξεηαη λα ιάβεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

 
Δηθόλα 84: Δπηινγή Κηηξίνπ γηα εκθάληζε Αηζνπζώλ 

Παξάιιεια, ζην δηαρεηξηζηή εκθαλίδεηαη ε επηινγή «Insert a New Lab» κέζσ ηεο 
νπνίαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη κία λέα αίζνπζαο εξγαζηεξίνπ. Αξρηθά ζα 
αλαιύζνπκε ηελ απιή πεξηήγεζε ζην κελνύ Αηζνπζώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε 
θαη ηελ παξαπάλσ επηινγή κε αλαιπηηθό παξάδεηγκα. 

Έηζη, εάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην Κεληξηθό Κηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, 
άκεζα ηνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κηα εθηελήο ιίζηα κε όιεο ηηο αίζνπζεο πνπ πεξηιακβάλεη 
απηό. 

 

 
Δηθόλα 85: Παξνπζίαζε Αηζνπζώλ ελόο πξνεπηιεγκέλνπ Κηηξίνπ 
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Σηε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα παηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα (π.ρ Αίζνπζα 
005), εκθαλίδνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ, νη νπνίεο είλαη νη  εμήο: 

 Lab Name: ην όλνκα ηεο επηιεγκέλεο αίζνπζαο, 

 PC Number: ν αξηζκόο ησλ ππνινγηζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη, 

 Seat Number: ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη, 

 Is Active: πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην εάλ ε αίζνπζα είλαη ελεξγή απηή ηε 
ρξνληθή πεξίνδν, 

 Floor: ν όξνθνο πνπ βξίζθεηαη θαη 

 Building: ην θηίξην ζην νπνίν αλήθεη 

 

 
Δηθόλα 86: Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε Πιεξνθνξηώλ κηαο Αίζνπζαο 

Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζειίδαο ηνπ δηαρεηξηζηή κε απηή ηελ αληίζηνηρε ηνπ ρξήζηε 
έγθεηηαη ζην όηη ζηελ πξνθεηκέλε ζειίδα εκθαλίδνληαη δύν επηπξόζζεηεο επηινγέο, ην «Edit» 
θαη ην «Delete». Όπσο είλαη πξνθαλέο θαη από ην όλνκά ηνπο, ηα δύν απηά θνπκπηά δίλνπλ 
ηε δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή είηε λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο αίζνπζαο είηε αθόκα θαη 
λα ηε δηαγξάςεη νινθιεξσηηθά από ηνλ θαηάινγν αηζνπζώλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ. 

Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο παηήζεη ηελ επηινγή «Edit»,  ε παξαπάλσ ιίζηα κεηαηξέπεηαη 
ζε πεδία ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ , ηα νπνία κπνξεί λα αιιάμεη άκεζα. Τν κόλν πεδίν πνπ 
δελ κπνξεί λα αιιάμεη είλαη ην θηίξην ζην νπνίν αλήθεη θαη θπζηθά είλαη ινγηθό λα κελ 
επηηξέπεηαη κία ηέηνηα ελέξγεηα. 
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Δηθόλα 87: Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηώλ Αίζνπζαο 

 
Μέζσ απηήο ηεο θόξκαο,  ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηεο 

αίζνπζαο όπσο ην όλνκα ή ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο λέσλ 
θαξεθιώλ ή γξαθείσλ θνίηεζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ παηήζεη «Save» ρσξίο λα έρεη 
αιιάμεη θαλέλα από ηα πξνϋπάξρνληα ζηνηρεία, ηόηε ην ζύζηεκα ηνλ εηδνπνηεί κε 
ελεκεξσηηθό κήλπκα όηη δελ έρεη αιιάμεη θάηη θαζώο θαη αλ παηήζεη «Cancel» ηόηε δελ ζα 
απνζεθεπηεί θακία αιιαγή (βιέπε Δηθόλα 88-89). 

 

 

Δηθόλα 88: Μήλπκα ελεκέξωζεο γηα κε αιιαγή  Δηθόλα 89: Μήλπκα ελεκέξωζεο γηα αθύξωζε ρωξίο ηελ     

ζηνηρείωλ      απνζήθεπζε θακίαο λέαο εηζαγωγήο 

 
 
 
 
 
 
 
 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Επγνύξε Σσηεξία ΜΠΣΠ 12024 

Unipi Lab Reservation System 

 

61 

Τέινο ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ελόο λένπ ραξαθηεξηζηηθνύ κηαο αίζνπζαο, 
παηώληαο ην θνπκπί «Save» αλαλεώλεηαη αλάινγα θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σην ζεκείν απηό πξηλ αλαθεξζνύκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Delete», θξίλεηαη 
θαιύηεξν λα παξνπζηαζηεί ε εηζαγσγή κηαο λέαο αίζνπζαο  ώζηε λα παξνπζηαζζνύλ θαη 
θαηάιιεια παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έηζη , κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Insert a New Lab» ν δηαρεηξηζηήο δξνκνινγείηαη ζε κηα 
λέα ζειίδα- θόξκα όπνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα απαηηνύκελα πεδία, όπσο θαίλεηαη 
θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

 
Δηθόλα 90: Δηζαγωγή Σηνηρείωλ Νέαο Αίζνπζαο 

Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Save» απνζεθεύνληαη ηα λέα ζηνηρεία σο κηα 
λέα εγγξαθή θαη πξνζηίζεηαη απηόκαηα ζηε ιίζηα αηζνπζώλ ηνπ αληίζηνηρνπ θηηξίνπ κε ηελ 
εκθάληζε αληίζηνηρα ηνπ παξαθάησ κελύκαηνο. 

 

 
Δηθόλα 91: Μήλπκα εηδνπνίεζεο γηα Δπηηπρή Δηζαγωγή κηαο Νέαο Αίζνπζαο 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ πεξηεγεζνύκε μαλά ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ κελνύ «Labs»  

θαη επηιέμνπκε ην Κεληξηθό Κηίξην, ηόηε ζα δνύκε θαη ηελ λέα εγγξαθή πνπ κόιηο 
πξνζζέζακε. 

 

 
Δηθόλα 92: Παξάδεηγκα πξνβνιήο Νέαο Αίζνπζαο 

Τέινο, ε ηειεπηαία επηινγή πνπ παξέρεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα είλαη ε 
επηινγή «Delete» κέζσ ηεο νπνίαο ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαγξάςεη κία αίζνπζα. 
Κξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί όηη ζηε πεξίπησζε δηαγξαθήο θάπνηαο αίζνπζαο, 
απηόκαηα ζεκαίλεη θαη ηελ δηαγξαθή όισλ ησλ θξαηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε απηή ηελ 
αίζνπζα. 

 

4.2.3 Χρήστες (Users) 

 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ αηζνπζώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 
εθαξκνγήο είλαη νη ρξήζηεο. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα αλαηξέμεη 
ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά θάπνηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο , ή αθόκα θαη λα 
επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ή θαη λα ηνλ  δηαγξάςεη εμνινθιήξνπ από απηό.  

 

 
Δηθόλα 93: Πεξηήγεζε ζην Μελνύ ηωλ Φξεζηώλ 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα είηε 
λα αλαδεηήζεη θάπνηνλ ρξήζηε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ιηζηώλ αλαδήηεζε είηε λα εηζάγεη έλαλ 
εκ νέου χρήστη. 

Αλαιύνληαο ηελ πξώηε πεξίπησζε, δειαδή απηή ηεο αλαδήηεζεο θάπνηνπ 
ππάξρνληνο ρξήζηε, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα δηαιέμεη θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία 
αλαιύνληαη παξαθάησ: 

 Τύπος Χρήζηη: αθνξά ζηνλ ηύπν ρξήζηε (User ή Administrator), 

 Όνομα Χρήζηη: αθνξά ζην νλνκαηεπώλπκν ρξήζηε (Username – Name - 

Surname) 

 
Όηαλ επηιέμεη ην ρξήζηε πνπ επηζπκεί, ζην παξαθάησ πιαίζην εκθαλίδνληαη όιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηόλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Username: ην όλνκα πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε, 

 Password : ν θσδηθόο πξόζβαζεο ζε θξπκκέλε κνξθή, 
 Name: ην όλνκα ηνπ ρξήζηε, 
 Surname: ην επίζεην ηνπ ρξήζηε, 

 User Type: ν ηύπνο ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα, 

 Email: ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ρξήζηε θαη  

 Registration Date: ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε 
 

 
Δηθόλα 94: Δκθάληζε Πιεξνθνξηώλ Φξήζηε 

Ο δηαρεηξηζηήο αλεμαξηήησο επηινγήο ηύπνπ ρξήζηε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ή θαη λα ηνλ δηαγξάςεη.  

Σηελ πεξίπησζε επηινγήο ηνπ θνπκπηνύ «Edit», ν παξαπάλσ πίλαθαο 
κεηαηξέπεηαη ζε θόξκα ζπκπιήξσζεο λέσλ ζηνηρείσλ, όπνπ επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή λα 
εηζάγεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Απηή ε δπλαηόηεηα είλαη πνιύ ζεκαληηθή, γηαηί εθηόο θπζηθά 
ησλ απιώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ ρξήζηε,  πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 
ηύπν ρξήζηε πνπ έρεη ν θαζέλαο θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζην ζύζηεκα. Με άιια ιόγηα, ν 
αξρηθόο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη άιινπο δηαρεηξηζηέο ζην ζύζηεκα, 
αιιάδνληαο απιά ηνλ ηύπν ρξήζηε από «User» ζε «Administrator». 
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Δηθόλα 95: Δπεμεξγαζία Σηνηρείωλ Φξήζηε 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηινγή «Cancel» ή ην «Save» ρσξίο λα έρεη αιιάμεη 
θαλέλα ζηνηρεία από ηα πεδία ηεο θόξκαο, εκθαλίδνληαη πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα 
αληίζηνηρα γηα θάζε πεξίπησζε.  

 
 

 
Δηθόλα 96: Μήλπκα ελεκέξωζεο γηα κε αιιαγή  Δηθόλα 97: Μήλπκα ελεκέξωζεο γηα αθύξωζε 

ρωξίο ηελ     ζηνηρείωλ      απνζήθεπζε θακίαο λέαο εηζαγωγήο 

Δθηόο από ηελ αλαδήηεζε ελόο ήδε ππάξρνληνο ρξήζηε, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα εηζάγεη έλα λέν ρξήζηε – θαζεγεηή κέζσ ηεο επηινγήο «Insert A New User». 
Ζ ρξεζηκόηεηα απηήο ηεο επηινγήο είλαη ζην όηη απνηειεί κηα επηπιένλ δπλαηόηεηα πνπ 
παξέρεηαη από ηελ εθαξκνγή ζην δηαρεηξηζηή θαη πνύ ζπκβάιιεη ζηελ πην γξήγνξε 
εηζαγσγή ρξεζηώλ ρσξίο έηζη λα ρξεηάδνληαη έγθξηζε πξνο είζνδν. 

Τα πεδία ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε θόξκα εηζαγσγήο λένπ ρξήζηε αλαθέξνληαη 
παξαθάησ, όπσο δείρλεη θαη ε εηθόλα 95. 

 Username: όλνκα πξόζβαζεο, 

 Password: θσδηθόο πξόζβαζεο, 

 User Type: πξνθαζνξηζκέλνο ηύπνο ρξήζηεο, 

 Name: όλνκα ρξήζηε, 

 Surname: επίζεην ρξήζηε θαη  

 Email: ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ρξήζηε 
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Δηθόλα 98: Φόξκα Δηζαγωγήο Νένπ Φξήζηε 

Τέινο παηώληαο ηελ επηινγή «Save» απνζεθεύεηαη ε λέα κε ηελ πξνϋπόζεζε κα 
έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα ζηνηρεία επηηπρώο. 

 

 
Δηθόλα 99: Μήλπκα Δπηηπρνύο Δγγξαθήο Φξήζηε 

 

4.2.4 Δραστηριότητες (Activities) 

 
Αθνύ αλαιύζακε ηελ παξνπζίαζε ησλ αηζνπζώλ θαη ησλ ρξεζηώλ, ζπλερίδνπκε κε ηελ 
παξνπζίαζε ηεο επόκελεο ελόηεηαο, ε νπνία αθνξά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ. Ζ 
ελόηεηα απηή απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο ρξήζηεο θαη πεξηιακβάλεη πην πνιιέο παξνρέο γηα 
απηόλ, σζηόζν όκσο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε πξνβνιή απηήο θαη από ηε κεξηά ηνπ 
δηαρεηξηζηή. 

Ζ εθηελήο αλάιπζή βξίζθεηαη θαη ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο απιά ζε απηό ην ζεκείν 
ζα παξνπζηαζηνύλ θάπνηεο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πιεπξά ηνπ 
admin. 
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Δηθόλα 100: Παξνπζίαζε Γξαζηεξηνηήηωλ 

 
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα είηε 

λα εηζάγεη κηα λέα δξαζηεξηόηεηα εθ κέξνπο θάπνηνπ ρξήζηε – θαζεγεηή ή λα πεξηεγεζεί 
κέζσ ησλ ιηζηώλ αλαδήηεζεο ζε όια ηα ήδε ππάξρνληα καζήκαηα. Οη ιίζηεο αλαδήηεζεο 
είλαη ρσξηζκέλεο κε βάζε ηελ παξαθάησ δνκή: 

 Τύπος Δραζηηριόηηηας: Σεκηλάξην ή Μάζεκα (Event ή Lesson), 

 Επίπεδο Σποσδών : Μεηαπηπρηαθό ή Πξνπηπρηαθό (Postgraduate ή 

Undergraduate), 

 Τμήμα Σποσδών: ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη ε δξαζηεξηόηεηα (π.ρ Department of 

Informatics), 

 Όνομα Δραζηηριόηηηας 

 

 
Δηθόλα 101: Παξνπζίαζε Ληζηώλ Αλαδήηεζεο γηα ηελ εύξεζε κηαο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ δηαρεηξηζηή 
είλαη όηη ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο όισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλεμάξηεηα ζε πνηόλ ρξήζηε αλήθεη. 
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Δηθόλα 102: Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε Σηνηρείωλ Γξαζηεξηόηεηαο 

 
Σηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη 

πιεξνθνξίεο: 

o Title: αλαθέξεηαη ζην όλνκα ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, 

o Semester: αλαθέξεηαη ζην εμάκελν ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, 

o Level Type: αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ζπνπδώλ ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, 

o Owner: αλαθέξεηαη ζηνλ θάηνρν ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, 

o Department: αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη ε Γξαζηεξηόηεηα θαη ηέινο 

o Program Type: αναθέρεηαι ζηον ηίηλο ζποσδών ποσ ανήκει η Δραζηηριόηηηα 

 
Παηώληαο ην θνπκπί «Edit»  όια ηα παξαπάλσ πεδία παίξλνπλ ηε κνξθή θόξκαο 

ζπκπιήξσζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ην πεξηερόκελό ηνπο. 
Σηελ ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ αλαλεώλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ αλαιόγσο, 
ελώ ζε θάζε αληίζεηε πεξίπησζε εκθαλίδνληαη θαη αληίζηνηρα πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα. 
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Δηθόλα 103: Φόξκα Δπεμεξγαζίαο Σηνηρείωλ Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Δηθόλα 104: Μήλπκα ελεκέξωζεο γηα κε αιιαγή  Δηθόλα 105: Μήλπκα ελεκέξωζεο γηα αθύξωζε ρωξίο ηελ     

ζηνηρείωλ      απνζήθεπζε θακίαο λέαο εηζαγωγήο 

Παξάιιεια, ν δηαρεηξηζηήο έρεη θαη ηε δπλαηόηεηα δηαγξαθήο κηαο Γξαζηεξηόηεηαο 
κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Delete», ην νπνίν κεηά από έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ 
απνθπγή θάπνηαο ιαλζαζκέλεο θίλεζεο, αλάινγα κε ηελ επηινγή, αλαθαηεπζύλεη ην 
δηαρεηξηζηή ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ κελνύ αλαδήηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Πνιύ 
αμηνζεκείσηε ζεσξείηαη ε ελεκέξσζε, όηη ζηελ πεξίπησζε δηαγξαθήο κίαο δξαζηεξηόηεηαο 
από ην ζύζηεκα, απηόκαηα δηαγξάθνληαη θαη όιεο νη θξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε απηήλ. 

Ζ ηειεπηαία δπλαηόηεηα πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη ε εηζαγσγή κηαο Νέαο 
Γξαζηεξηόηεηαο κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Insert A New Activity» ζηελ πεξίπησζε όπνπ 
θάπνηνο θαζεγεηήο ηνπ δεηήζεη λα ην ζπκπιεξώζεη εθ κέξνπο ηνπ ή ζηελ πεξίπησζε 
δηεμαγσγήο ελόο γεληθνύ ζεκηλαξίνπ γηα ην Παλεπηζηήκην. 
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Δηθόλα 106: Δηζαγωγή Νέαο Γξαζηεξηόηεηαο 

Τα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη κηαο θαη είλαη όια ππνρξεσηηθά είλαη ηα 
εμήο: 

 Activity Type: ηύπνο Γξαζηεξηόηεηαο, 

 Title: ην όλνκα ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, 
 Owner: ηνλ θάηνρν ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, 

 Semester: ην εμάκελν ζην νπνίν αλήθεη, 

 Level Type: ην Δπίπεδν Σπνπδώλ πνπ αλήθεη ε Γξαζηεξηόηεηα, 

 Department: ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη ε Γξαζηεξηόηεηα θαη  

 Program Type: ηνλ ηίηιν Σπνπδώλ ζην νπνίν αλήθεη ε Γξαζηεξηόηεηα 
 

Σπκπιεξώλνληαο ζσζηά θαη παηώληαο ην θνπκπί «Save» , ε λέα δξαζηεξηόηεηα 
εηζέξρεηαη επηηπρώο ζην ζύζηεκα, δηαηεξώληαο ηηο δεισζείζεο πιεξνθνξίεο. 

 
Δηθόλα 107: Δπηηπρήο Δηζαγωγή Νέαο Γξαζηεξηόηεηαο 

 
Τέινο  γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαθάησ 

παξνπζηάδνπκε ην πώο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηαο, ν δηαρεηξηζηήο 
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηε δεη κέζσ ηελ ιίζηαο αλαδήηεζεο. 
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Δηθόλα 108: Αλαδήηεζε κηαο Νενεηζαρζείζαο Γξαζηεξηόηεηαο 

4.2.5 Σύστημα Κρατήσεων (Reservations) 

 
Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ελόηεηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ην ζύζηεκα θξαηήζεσλ, κέζσ 
ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ. Ζ ελόηεηα 
απηή έρεη αλαιπζεί θαη παξαπάλσ, κηαο θαη ν απιόο ρξήζηεο έρεη ην ίδην πεξηβάιινλ 
δηεπαθήο. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ηύπσλ ρξεζηώλ έγθεηηαη ζην όηη ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο όισλ ησλ θξαηήζεσλ αλεμαξηήησο θαηόρνπ. 

 

 
Δηθόλα 109: Παξνπζίαζε Σπζηήκαηνο Κξαηήζεωλ Δξγαζηεξίωλ 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη κπνξεί θαη ν δηαρεηξηζηήο λα πξαγκαηνπνηήζεη 
θξαηήζεηο εξγαζηεξίσλ είηε εθ κέξνπο θάπνηνπ θαζεγεηή είηε γηα ζθνπνύο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ όπσο γηα παξάδεηγκα έλα Σεκηλάξην. Σην παξαπάλσ κελνύ ππάξρνπλ δύν 
δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 
πξώηε επηινγή αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη ην ήδε 
πξνγξακκαηηζκέλν εβδνκαδηαίν πιάλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο θαη ζηελ πνξεία λα 
θαηνρπξώζεη ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα όπνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην εξγαζηήξην. Ζ 
δεύηεξε επηινγή αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο όπνπ ζέιεη λα θάλεη πνιιαπιέο θξαηήζεηο 
εξγαζηεξίσλ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα απνθύγεη ηε δηαδηθαζία ηεο κίαο πξνο κίαο 
θξάηεζεο. Φπζηθά απηό ην ζηνηρείν είλαη πην ρξήζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο – θαζεγεηέο, 
σζηόζν δελ κπνξνύζε λα παξαιεηθζεί θαη από ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαρεηξηζηή. 

Πξηλ ζηξαθνύκε ζηελ πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο απηήο, θξίλεηαη 
απαξαίηεην λα αλαθεξζεί όηη θαη γηα ηνλ administrator ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο όπσο 
θαη ζην ρξήζηε. Αλαθεθαιαηώλνπκε, ινηπόλ, ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καη‟ αξρήλ ην πην ζεκαληηθό πξνο αλαθνξά είλαη νη ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. Έρνπκε ζεσξήζεη όηη νη αίζνπζεο ιεηηνπξγνύλ από Γεπηέξα 
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έσο Σάββαην από ηηο 08:00 κέρξη θαη ηηο 22:00. Δπηπξόζζεηα θάζε πεξίπησζε επηινγήο 
εκεξνκελίαο πνπ πέθηεη ζε εκέξα Κπξηαθή απνξξίπηεηαη από ην ζύζηεκα θαη δεηείηαη ε 
εηζαγσγή ζσζηήο εκεξνκελίαο, ελώ παξάιιεια έρνπλ ιεθζεί ππόςε όιεο νη επίζεκεο 
αξγίεο θαηά ηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην. Μία άιιε 
πνιιή ζεκαληηθή δηεπθξίληζε είλαη θαη απηή ηνπ όηη ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην 
δηαρεηξηζηή γηα ιόγνπο πιεξνθόξεζεο λα δεη παξειζνληηθώλ εκεξνκεληώλ θξαηήζεηο αιιά 
όρη όκσο θαη λα κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηα θξάηεζε ζε ειεύζεξε ώξα ή λα επεμεξγαζηεί 
θάπνηα ππάξρνπζα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ αλάιπζε ηεο πξώηεο επηινγήο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζηελ επόκελε. 

Ζ πξώηε, ινηπόλ, πεξίπησζε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηαιέγνληαο κία 
ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα ελόο θηηξίνπ θαη ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία, λα παξαθνινπζήζνπκε 
ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα θαζώο θαη πνηα δηαζηήκαηα είλαη ειεύζεξα πξνο θξάηεζε. 
Θεσξνύκε απηόκαηα όηη ε αξρηθή εκεξνκελία αλαδήηεζεο είλαη απηή ηεο ηξέρνπζαο, όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 
Δηθόλα 110: Δκθάληζε Κξαηήζεωλ κέζω Δπηινγήο Αίζνπζαο θαη Ηκεξνκελίαο 

 
Όπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ, παηώληαο ην θνπκπί «Search» εκθαλίδεηαη 

ζηελ νζόλε όιν ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ηεο αίζνπζαο κε βάζε ηελ επηιεγκέλε 
εκεξνκελία (βιέπε Δηθόλα 111). 
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Δηθόλα 111: Δβδνκαδηαίν Πξόγξακκα Κξαηήζεωλ Δπηιεγκέλεο Αίζνπζαο 

 
Ζ εθαξκνγή ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ελεκεξώλεη αλαιπηηθά ην ρξήζηε πνηά 

αίζνπζα θαη εκεξνκελία επέιεμε θαη παξαθάησ εκθαλίδεη όιεο ηηο πηζαλέο ώξεο θαη κέξεο 
ηεο εβδνκάδαο. Σηελ πεξίπησζε  ηνπ παξαδείγκαηνο επηιέρζεθε ε Αίζνπζα 001 ηνπ 
Κεληξηθνύ Κηηξίνπ θαη ε εκεξνκελία 04/02/2016. Όπσο κπνξεί λα δηαπηζηώζεη θαλείο, 
ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο εκθαλίζεηο ησλ πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ σξώλ θαη εκεξώλ. Οη 
εκέξεο πνπ είλαη πξνεγνύκελεο από ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, εκθαλίδνπλ ην όλνκα ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο πνπ είραλ θξαηεζεί, ρσξίο όκσο λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή 
λα παηήζεη πάλσ ζε απηέο (κνξθή ζπλδέζκνπ) θαη λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
Αληίζεηα, νη εκεξνκελίεο πνπ είλαη κεηαγελέζηεξεο ηεο ζεκεξηλήο θαζώο θαη νη ώξεο ηεο 
ζεκεξηλήο εκεξνκελίαο πνπ βξίζθνληαη κεηά από ηελ ησξηλή εκθαλίδνληαη σο κνξθή 
ζπλδέζκνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζε επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο παηήζεη ηελ επηινγή «FREE» ζην αληίζηνηρν 
πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ώξα θαη ηελ κέξα πνπ επηζπκεί, ηόηε κεηαβαίλεη ζε κία 
λέα ζειίδα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Δηθόλα 112: Δπηινγή Διεύζεξεο Ηκεξνκελίαο θαη Ώξαο γηα Κξάηεζε 

 
Σηε πεξίπησζε απηή, ε εθαξκνγή ηνλ ελεκεξώλεη αλαιπηηθά πνηα αίζνπζα δηάιεμε, 

ζε πνηα εκεξνκελία θαη ώξα θαη δεηά από ην δηαρεηξηζηή κέζσ κηαο ιίζηαο λα δηαιέμεη ην 
όλνκα ηεο Γξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία ζέιεη λα θάλεη κία θξάηεζε. Αμηνζεκείσην εδώ 
είλαη λα αλαθεξζεί όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα εκθαλίδνληαη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο 
αλεμαξηήησο ρξήζηε θαη ηύπνπ Γξαζηεξηόηεηαο (Μάζεκα ή Σεκηλάξην)..  

Δάλ επηιέμεη ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζέιεη θαη παηήζεη ην θνπκπί «Save», ε 
εθαξκνγή απηόκαηα θαηνρπξώλεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα θαη ηελ απνζεθεύεη ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ ηεο. Ζ θξάηεζε παξόιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή, 
θαίλεηαη ζε όια ηα reporting ησλ αξρηθώλ ζειίδσλ ζαλ εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνπο 
αληίζηνηρνπο ρξήζηεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζεη λα επηζηξέςεη πίζσ ζην εβδνκαδηαίν 
πξόγξακκα, παηώληαο ηελ επηινγή «Return to Weekly Program», ην ζύζηεκα ηνλ 
αλαθαηεπζύλεη πίζσ ζην πξόγξακκα ηεο εβδνκάδαο. 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο δηαιέμεη κία από ηηο ήδε θαηνρπξσκέλεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο 
είλαη ζε κνξθή ζπλδέζκνπ θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα παηήζεη πάλσ ηνπο , ηόηε νδεγείηαη ζε 
ζειίδεο όπνπ κπνξεί λα δεη εθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο. Τν ζεκαληηθό εδώ είλαη λα 
αλαθεξζεί όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα. Παξαθάησ 
παξαζέηνπκε δύν παξαδείγκαηα γηα λα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο 
δπλαηόηεηαο. Σην πξώην παξάδεηγκα ν ρξήζηεο επηιέγεη ηε Γξαζηεξηόηεηα 
«Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ - Υπνινγηζηή», ηεο νπνίαο ν θάηνρνο είλαη Βίξβνπ Μαξία. 
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Δηθόλα 113: Δπεμεξγαζία Κξάηεζεο από Γηαρεηξηζηή – Παξάδεηγκα 1 

Σην δεύηεξν παξάδεηγκα ν δηαρεηξηζηήο έρεη επηιέμεη ηε Γξαζηεξηόηεηα «Αλάιπζε Δηθόλαο», ηεο 
νπνίαο θάηνρνο είλαη ν Τζηρξηηδήο Γεώξγηνο. 
 

 
Δηθόλα 114: Παξνπζίαζε Κξάηεζεο από Γηαρεηξηζηή –Παξάδεηγκα 2 

 
Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη λα 

επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηε βαζηθή ζειίδα θξαηήζεσλ 
παηώληαο ηελ επηινγή «Return to Weekly Program». 

Τέινο, ζηε βαζηθή ζειίδα ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
εκθάληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επόκελε ή ζηελ πξνεγνύκελε 
εβδνκάδα (Previous ή Next) κε θύξην ζεκείν αλαθνξάο ηελ αξρηθά επηιεγκέλε εκεξνκελία. 

 
Ζ δεύηεξε επηινγή πνπ έρεη ν administrator όηαλ παηήζεη ην κελνύ «Reservations», 

είλαη ε πνιιαπιή θαηαρώξεζε θξαηήζεσλ κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Insert New Reservation» 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεη θαζόινπ ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα. 

Όηαλ κεηαβεί ζε απηή ηε ζειίδα, ην ζύζηεκα απαηηεί από ην δηαρεηξηζηή λα ηνπ 
δειώζεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ώζηε λα κπνξεί λα δνκήζεη όιν ηνλ αξηζκό ησλ 
θξαηήζεσλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 
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Δηθόλα 115: Βαζηθή Σειίδα Δηζαγωγήο Πνιιαπιώλ  Κξαηήζεωλ 

Πξνηνύ όκσο επεθηαζνύκε παξαπάλσ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά 
ε ζεκαζία όισλ ησλ ππνρξεσηηθώλ πεδίσλ ηεο θόξκαο. 

 

 Building : αλαθέξεηαη ζην Κηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Κεληξηθό, Παιαηό, Λακπξάθεο),  

 Lab: αλαθέξεηαη ζηηο αίζνπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ην επηιεγκέλν θηίξην, 

 Activity Type: αλαθέξεηαη ζην ηύπν ηεο δξαζηεξηόηεηαο (Μάζεκα Γηδαζθαιίαο ή 

Σεκηλάξην), 

 Activity Name: αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλεμαξηήησο ρξήζηε θαη κόλν 

βάζεη  ηνπ επηιεγκέλνπ ηύπνπ πνπ δειώζεθε ζην πξνεγνύκελν πεδίν, 

 Start Date: αλαθέξεηαη ζηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα μεθηλήζεη ην 

πξώην εξγαζηήξην (π.ρ 01/02/2016), 

 Start Time: αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή ώξα πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ηα 

εξγαζηήξηα (π.ρ 10:00), 

 Duration: αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα πνπ ζέιεη λα έρεη ην θάζε εξγαζηήξην (π.ρ 2 ώξεο), 

 Repeat Type: αλαθέξεηαη ζην θάζε πόηε ζέιεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη εξγαζηήξηα 

(Δβδνκαδηαία), 

 Lab Frequency: αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη, 

 Repeat Day (for n-Weekly): αλαθέξεηαη ζηελ δήισζε πνηώλ εκεξώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ζέιεη ν ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζύλνιν ησλ 
εξγαζηεξίσλ (π.ρ θάζε Γεπηέξα θαη Τεηάξηε κέρξη λα νινθιεξσζνύλ δέθα εξγαζηήξηα). 
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Ο δηαρεηξηζηήο γηα λα κπνξέζεη λα κεηαβεί ζην επόκελν ζηάδην πξέπεη λα 
ζπκπιεξώζεη όια ηα απαηηνύκελα πεδία. Δπηπξόζζεηα, ε εθαξκνγή εθηειεί όινπο ηνπο 
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα λα κπνξέζεη λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή 
ζηνηρείσλ. Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη λα απνηξαπεί εκεξνκελία, ε νπνία είηε 
αθνξά ζε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία από ηελ ηξέρνπζα είηε ζε εκέξα Κπξηαθή, όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα.  

 

Δηθόλα 116: Δηζαγωγή παιαηόηεξεο εκεξνκελίαο από ηελ ηξέρνπζα 

Δηθόλα 117: Δηζαγωγή Ηκεξνκελίαο πνπ είλαη Κπξηαθή 
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Παξάιιεια, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ επηινγή «N-weekly» 
θαη κία ζεηξά από εκέξεο πνπ επηζπκεί λα δηελεξγνύληαη ηα εξγαζηήξηα, ην ζύζηεκα ηνλ 
πξνεηδνπνηεί εάλ ε αξρηθή εκεξνκελία εηζαγσγήο είλαη κία από ηηο εκέξεο πνπ έρεη επηιέμεη 
παξαθάησ (βιέπε Δηθόλα 118).   

 

 
Δηθόλα 118: Δηζαγωγή Αξρηθήο Ηκεξνκελίαο δηαθνξεηηθή από ηηο πξνεπηιεγκέλεο εκέξεο 

 
Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ν δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Submit» θαη ην ζύζηεκα κεηά ηελ εθηέιεζε ελόο 
πνιύπινθνπ αιγνξίζκνπ, ηνλ παξαπέκπεη ζε κία ζειίδα όπνπ εκθαλίδεη αλαιπηηθά πνηέο 
εκεξνκελίεο έρνπλ επηιεγεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Παξάιιεια εκθαλίδεη πνηέο από 
απηέο ηηο εκεξνκελίεο θαη ώξεο είλαη δηαζέζηκεο ή δεζκεπκέλεο από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, 
όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 
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Δηθόλα 119: Δκθάληζε Δπηιεγκέλωλ Ηκεξνκεληώλ θαη Ωξώλ πξνο Κξάηεζε 

Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα εκθαλίδνληαη όινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί κε βάζε ηα 
θξηηήξηα πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα γηα 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ώξα , ηόηε εκθαλίδεηαη ν ραξαθηεξηζκόο «FREE» θαη 
ελεγνπνηείηαη ζην πεδίν «Action» ην αληίζηνηρν checkbox. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ν 
ραξαθηεξηζκόο  «RESERVED» ππνδειώλεη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ώξα 
ππάξρεη πξνϋπάξρνπζα θξάηεζε θαη όηη δελ είλαη εθηθηό λα πξαγκαηνπνηεζεί εθ λένπ 
θξάηεζε, ελώ παξάιιεια ην αληίζηνηρν ckeckbox είλαη απελεξγνπνηεκέλν. Σην ζεκείν απηό 
πξέπεη λα ηνληζηεί ε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηόηη είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο 
ιύζεηο γηα ηελ θαιύηεξε δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε όζνπο 
επηιεγκέλνπο ζπλδπαζκνύο εκεξνκεληώλ θαη σξώλ ππάξρεη ήδε θξάηεζε, εκθαλίδεηαη κία 
ιίζηα ησλ σξώλ ηεο ίδηαο εκέξαο όπνπ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα. Ζ ρξεζηκόηεηα απηνύ 
έγθεηηαη ζην όηη κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα κελ βξήθε δηαζέζηκε θξάηεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ώξα πνπ ήζειε αξρηθά, σζηόζν όκσο είλαη ζε ζέζε λα δεη ηί ελαιιαθηηθέο ππάξρνπλ, ρσξίο 
λα ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη ζην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα.  
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Δάλ ν administrator επηιέμεη ηειηθά λα αιιάμεη ηελ επηζπκεηή ώξα ηνπ καζήκαηνο, 
ηόηε απηόκαηα αιιάδεη ην status ζε «FREE» θαη ελεξγνπνηείηαη παξάιιεια ε ιεηηνπξγία ηνπ 
checkbox (βιέπε Δηθόλα 120-121). 

 

Δηθόλα 120: Δπηινγή ελαιιαθηηθήο ώξαο 

Δηθόλα 121: Δπηινγή ελαιιαθηηθήο δηαζέζηκεο ώξαο 

 
Αθνύ, ινηπόλ επηιέμεη όιεο ηηο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο θαη ώξεο , αξθεί λα ηζεθάξεη 

ηα αληίζηνηρα ckeckboxes θαη λα παηήζεη ην θνπκπί «Submit». Άκεζα ε εθαξκνγή ηνπ 
εκθαλίδεη κήλπκα γηα ηνλ εάλ είλαη ζίγνπξνο λα πξνρσξήζεη ζηελ θξάηεζε ησλ 
επηιεγκέλσλ πεδίσλ, όπνπ θαη ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παηήζεη 
«Δπηβεβαίσζε» ή «Αθύξσζε». 
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Δηθόλα 122: Μήλπκα Δπηβεβαίωζεο Κξαηήζεωλ 

Παηώληαο ηελ επηινγή «OK» ην ζύζηεκα εκθαλίδεη κε βάζεη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο 
ώξεο πνπ δόζεθαλ, πνηέο από απηέο δεζκεύηεθαλ θαη πνηέο όρη. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί 
πνιιέο θνξέο ελώ ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα, θάπνηνο άιινο 
ρξήζηεο κπνξεί λα εηζήιζε ζηελ εθαξκνγή θαη λα έθαλε θξάηεζε ζηελ ίδηα αθξηβώο 
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ επέιεμε θαη ν ρξήζηεο ηνπ παξαδείγκαηνο. Έηζη από ηε ζηηγκή 
πνπ δελ έρεη θάλεη αλαλέσζε ζηε ζειίδα , ε ώξα θαίλεηαη δηαζέζηκε θαη σο εθ ηνύηνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεηαη επαλέιεγρνο γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο θξάηεζεο θαη ηελ 
απνθπγή ηαπηόρξνλσλ εηζαγσγώλ θξαηήζεσλ. 

 

 

Δηθόλα 123: Δπηηπρήο Κξάηεζε Δξγαζηεξίνπ 

 Τέινο κεηά ηελ επηηπρή εηζαγσγή ησλ επηζπκεηώλ θξαηήζεσλ ζην ζύζηεκα, ν 
δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ θξαηήζεσλ κέζσ ηνπ κελνύ 
πεξίεγεζεο.  
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4.2.6 Αιτήματα Χρηστών (User Requests) 

 
Μηα επηπξόζζεηε ελόηεηα πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί είλαη ε ζειίδα γηα ηα λέα αηηήκαηα 
ρξεζηώλ πνπ είλαη πξνο έγθξηζε ή απόξξηςε από ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Όπσο 
πεξηγξάςακε θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ, ε εηζαγσγή λέσλ ρξεζηώλ – θαζεγεηώλ απνηειεί 
κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Έηζη ν δηαρεηξηζηήο, ζέινληαο λα δεη 
ηα λέα αηηήκαηα πνπ έρνπλ ζηαιεί από ελ δπλάκεη ρξήζηεο ,κπνξεί είηε λα παηήζεη ηελ 
αληίζηνηρε εηδνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηελ αξρηθή ζειίδα είηε λα επηιέμεη από ην κελνύ ηελ 
επηινγή «User Requests». 

 

 
Δηθόλα 124: Σειίδα Αηηεκάηωλ Νέωλ Φξεζηώλ 

 
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα, ε ζειίδα πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα κε όινπο ηνπο 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην ζύζηεκα θαη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε 
ζηελ εθαξκνγή. 

Ο δηαρεηξηζηήο , παηώληαο ηελ επηινγή «Accept» ή «Ignore» ζε θάζε πεδίν, έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ην ρξήζηε. Σε θάζε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη 
ελεκεξσηηθό ειεθηξνληθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί από ηνλ ππνςήθην 
ρξήζηε. 

 

4.2.7 Αιτήματα Κρατήσεων (Reservation Requests) 

 
Ζ ηειεπηαία ελόηεηα ζρεηίδεηαη θαη απηή κε αηηήκαηα ρξεζηώλ αιιά όζνλ αθνξά ηηο 
θξαηήζεηο πνπ απηνί δηελεξγνύλ. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ε επηινγή απηή αιιά θαη απηή ηεο 
πξνεγνύκελεο ελόηεηαο, απνηεινύλ ηηο δύν πην δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ δηαρεηξηζηή 
θαη ρξήζηε – θαζεγεηή θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη γηα ηελ πην ζσζηή θαη 
ιεηηνπξγηθή θύζε ηεο εθαξκνγήο. Γη‟ απηό, αληίζηνηρα θαη ηα αηηήκαηα θξαηήζεσλ πξνο 
έγθξηζε βξίζθνληαη παξάιιεια θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή, ώζηε λα είλαη ζε 
ζέζε άκεζα θαη γξήγνξα λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. 
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Δηθόλα 125: Παξνπζίαζε Λίζηαο Κξαηήζεωλ πξνο Έγθξηζε 

Θέινληαο ν δηαρεηξηζηήο λα δεη ηηο θξαηήζεηο, ε εθαξκνγή ηνπ παξνπζηάδεη ηηο 
αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πιεξνθνξίεο απηέο 
ζρεηίδνληαη κε: 

 Owner: αλαθέξεηαη ζηνλ θάηνρν ηεο δξαζηεξηόηεηαο, 
 Activity Name: αλαθέξεηαη ζην όλνκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, 

 Lab Name: αλαθέξεηαη ζηελ αίζνπζα πνπ επηζπκεί λα δηεμαρζεί ε 
δξαζηεξηόηεηα, 

 Reservation Date: αλαθέξεηαη ζηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο 

 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, 

απνζεθεύνληαη ζην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ αηζνπζώλ, αιιά ραξαθηεξίδνληαη από έλα 
status, ην νπνίν ζεσξείηαη σο «κε απνδεθηό» (Not approved) από ηελ πιεπξά ηνπ 
δηαρεηξηζηή. Σηε νπζία, ινηπόλ, ζε απηή ηε ζειίδα παξνπζηάδνληαη όιεο νη θξαηήζεηο πνπ 
δελ έρνπλ γίλεη approved από ηνλ administrator. 

Υπάξρνπλ δύν ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ. Ζ πξώηε πεξίπησζε 
είλαη απηή πνπ ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα εγθξίλεη ηηο θξαηήζεηο είηε κία πξνο κία, 
επηιέγνληαο ην ζεκείν επηινγήο ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη παηώληαο ην θνπκπί «Submit», 
είηε λα παηήζεη θαηεπζείαλ ην θνπκπί «Accept All», ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ νκαδηθή 
έγθξηζε ησλ θξαηήζεσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε κόλε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζπκβαίλεη είλαη 
λα αιιάμεη ην status ηεο θξάηεζεο ζε «approved» ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα αιιαγή 
ζην πξόγξακκα θξαηήζεσλ.  

Ζ δεύηεξε επηινγή πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη λα επηιέμεη ηελ απόξξηςε ησλ 
θξαηήζεσλ ηεο πξνβεβιεκέλεο ιίζηαο θαη πάιη δηαιέγνληαο έλα από ηνπο 2 ηξόπνπο (κία 
πξνο κία ή νκαδηθή). Αληίζεηα κε ηελ απνδνρή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε θξάηεζε 
δηαγξάθεηαη απηόκαηα από ην πξόγξακκα θξαηήζεσλ θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θαη καηαίσζεο 
ηεο θξάηεζεο. 

Σπλίζηαηαη ζην δηαρεηξηζηή λα ρξεζηκνπνηεί ηελ κία πξνο κία επηινγή γηα ηελ 
πεξίπησζε ηεο απόξξηςεο δηόηη ζα είλαη πην ζπάληα ε πηζαλόηεηα λα ζέιεη λα θαηαξγήζεη 
κία θξάηεζε. Σηε ζπλέρεηα, γηα ηηο ππόινηπεο πνπ ζα είλαη πξνο έγθξηζε πξνηείλεηαη ε 
νκαδηθή απνδνρή κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Accept All» γηα πην γξήγνξε θαη ηαρύηεξε 
ιεηηνπξγία. 
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Ενότητα 5η : Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Σηελ ελόηεηα απηή ζα αλαιύζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή βάζεη ηεο νπνίαο δνκήζεθε ε 
εθαξκνγή. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη από 
δύν κέξε, ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ έθδνζε ππνινγηζηή θαη ζηελ έθδνζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 
Ζ πξόζβαζε ζηε εθαξκνγή θαη γηα ηηο δύν εθδόζεηο γίλεηαη κέζσ θπιινκεηξεηή (web 
browser) αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ελώ παξάιιεια έρεη ειεγρζεί ε 
ζπκβαηόηεηά ηνπο ζηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Internet Explorer). 
Οη δηαδηθηπαθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε PHP, 
Javascript όζνλ αθνξά ην πξνγξακκαηηζηηθό θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκό κε 
ηελ ηερλνινγία AJAX θαη ηε βηβιηνζήθε JQuery. Όζνλ αθνξά ην εκθαληζηαθό θνκκάηη 
ρξεζηκνπνηήζεθε HTML θαη CSS. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο θαηάιιειεο δηακόξθσζεο 
ησλ  CSS θαηαθέξακε λα πξνζδώζνπκε ζηελ εθαξκνγή καο Web Adaptive 
ραξαθηεξηζηηθά.  
Σηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηόο καο, ε νπνία απνηειείηαη από ην 
ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS), ηνλ Web Server (Apache) θαη ηνπο δύν 
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο εθδόζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηύπνπο ρξεζηώλ. 

 

 
Δηθόλα 126: Γνκή Σπζηήκαηνο Κξαηήζεωλ Δξγαζηεξηαθώλ Αηζνπζώλ 

  

Καθοπιζμόρ Πποδιαγπαθών / Ανάλςζη Απαιηήζεων 

Γηα λα θαζνξηζηνύλ νη πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο, θιεζήθακε λα δώζνπκε απαληήζεηο 
ζηα εμήο βαζηθά εξσηήκαηα:  

o Αξρηθά, ε πξώηε βνήζεηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ δόζεθε από ηνλ 
ππεύζπλν θαζεγεηή θ. Αιέπε, ν νπνίνο πεξηέγξαςε αλαιπηηθά πώο ζα έπξεπε λα 
είλαη έλα ρξήζηκν ζύζηεκα θξαηήζεσλ εξγαζηεξίσλ κε ρξήζηεο ηνπο θαζεγεηέο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

o Σηε ζπλέρεηα, θιεζήθακε λα θαζνξίζνπκε ζε κεγαιύηεξν επίπεδν αλάιπζεο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κε ηα αθόινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηνη ζα είλαη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο; 
 Τη ζα ζέιακε λα θάλεη θάζε ρξήζηεο ζην ζύζηεκα; 
 Τη δηθαηώκαηα ζα έρεη θάζε ρξήζηεο; 
 Πνηεο αλάγθεο θαιείηαη λα θαιύςεη ε εθαξκνγή; 

 Με πνην ηξόπν ζα γίλεηαη ε πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή; 
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 Τη ζπκβαηόηεηα ζα ζέιακε λα έρεη ε εθαξκνγή όζνλ αθνξά, κέγεζνο 
ζπζθεπήο, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θιπ; 

 Τη ηερλνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο; 
 Πώο θαληαδόκαζηε ην User Interface ηεο εθαξκνγήο θαη πώο ζα ζέιακε λα 

είλαη όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε; 
 Πνηεο ηερλνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο; 
 Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ; 

o Γηα λα πεξάζνπκε ζηα επόκελα επίπεδα ηεο ζρεδίαζεο ηεο εθαξκνγήο καο, ζα 
έπξεπε πξώηα, λα έρνπκε απαληήζεη πιήξσο θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα 
παξαπάλσ εξσηήκαηα.  

o Τν επόκελν ζηάδην, είλαη λα ρηηζηεί ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο, ζηελ νπνία 
ζα απνζεθεύεηαη όιε ηελ πιεξνθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο. Όινη νη πίλαθεο, ηα πεδία, 
νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο θαη πνιιά άιια ζρεδηάζηεθαλ βάζεη ησλ παξαπάλσ 
απαηηήζεσλ. Παξαθάησ, ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο 
θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ πηλάθσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

o Ύζηεξα από ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αξρίζακε 
βάζεη ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζα ζέιακε λα έρεη ε εθαξκνγή καο, λα δεκηνπξγνύκε 
ζηαδηαθά ην ζύζηεκα. Αξρηθά μεθηλήζακε από ηελ ζειίδα εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε ζην 
ζύζηεκα, ε νπνία θαη είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ρξήζηε.  Μεηά από ηελ 
πξώηε ζειίδα, ην δεύηεξν βήκα ήηαλ ην ρηίζηκν ηεο αξρηθήο ζειίδαο πνπ ζα έβιεπε 
ν ρξήζηεο κεηά ηελ επηηπρή είζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα. Δπίζεο, παξάιιεια κε ηελ 
αξρηθή ζειίδα, δεκηνπξγήζακε θαη ην κελνύ πνπ απνηεινύζε ην User Interface πνπ 
ζα είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ν ρξήζηεο. Δδώ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη δόζεθε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζην ζύζηεκα δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, κε θύξηα θξηηήξηα ηελ απιόηεηα θαη ηελ 
ρξεζηηθόηεηά ηνπ (δελ ήηαλ απηνζθνπόο ε δεκηνπξγία ελόο εληππσζηαθνύ κελνύ 
πνπ ζα απνζπνύζε ην ρξήζηε από ην βαζηθό ξόιν ηεο εθαξκνγήο). 

o Έπεηηα, βήκα βήκα νινθιεξώζακε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ζειίδεο/ιεηηνπξγίεο θαη 
θαηαιήμακε ζηελ πξώηε εληαία έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηόο καο. Ζ πξώηε έθδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, αθνξνύζε κόλν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο δεύηεξνο ηύπνο 
ρξήζηε, ηνπ Καζεγεηή, ζα πινπνηνύληαλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

o Αξρηθά, ζεσξήζακε όηη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί πιήξσο ε Desktop έθδνζε ηεο 
εθαξκνγήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβνύκε ζηε δεκηνπξγία θαη ηεο αληίζηνηρεο 
Mobile έθδνζήο ηεο. Ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό λα έρνπκε νινθιεξώζεη ηε Desktop 
έθδνζε, δηόηη ε Mobile νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ παξνπζίαζε αθξηβώο ηεο ίδηαο 
εθαξκνγήο πξνζαξκνζκέλεο θαηάιιεια γηα βειηησκέλε εκθάληζή ηεο ζε νζόλεο 
κηθξήο δηακέηξνπ (ζπγθεθξηκέλα ζε smarphones). 

o Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο Desktop Version ηεο εθαξκνγήο, επηιέμακε 
λα πεξάζνπκε ηελ εθαξκνγή καο από ηε δηαδηθαζία ηνπ testing. Τν testing έγηλε 
από ζπλαδέιθνπο Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο όπνπ πξώηα ελεκεξώζεθαλ γηα ην 
ζθνπό θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο. Σηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή αλέβεθε 
ζε Server ζην δηαδίθηπν θαη νη testers πήξαλ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα. Από ηε 
δηαδηθαζία ηνπ testing βγάιακε ηα εμήο πνιύ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα:  

 Αλαθαιύςακε ιάζε ηα νπνία θαη δηνξζώζεθαλ. 
 Τξνπνπνηήζακε ζε πνιιά ζεκεία ηελ εθαξκνγή ώζηε λα γίλεη πην 

εύρξεζηε. 
 Αμηνπνηήζακε ηα ζρόιηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο θαη όπνπ θξίζεθε 

απαξαίηεην εκπινπηίζακε ηελ εθαξκνγή κε λέεο ιεηηνπξγίεο. 
o Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Desktop Version ηεο εθαξκνγήο, πξνρσξήζακε 

ζηε δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο Mobile Version. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ θηλεηνύ, 
θξίζεθε απαξαίηεηνο ν επαλαζρεδηαζκόο ηνπ κελνύ πεξηήγεζεο ηεο εθαξκνγήο 
ζηα πξόηππα ησλ Mobile web applications. Δπίζεο, ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο Mobile 
έθδνζεο, αθνινπζήζακε ηελ πξνδηαγξαθή λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη λα κελ 
απαηηείηαη πνπζελά θαηά ηε ρξήζε λα γίλεηαη zoom-in / zoom-out.  
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o Τέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαη γηα ηηο δύν εθδόζεηο, θνηλή επηδίσμε ήηαλ νη 
ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο λα έρνπλ Web adaptive ραξαθηεξηζηηθά αθνινπζώληαο ηε 
ζύγρξνλε ηάζε ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ. 

 

Παρουσίαση Δομής Βάσης Δεδομένων 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πξώην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή, ρξεζηκνπνηήζεθε ην δεκνθηιέο RDBMS – MySQL. Γηα λα θηάζνπκε ζην ηειηθό 
ζρήκα ηεο βάζεο καο, θαζνξίζακε ηνπο βαζηθνύο πίλαθεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο εθαξκνγήο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο:  
 

 Labs: Πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ γηα 
όια ηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. 

 Users: Δίλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ εγγεγξακκέλσλ 
ρξεζηώλ. 

 Activities: Πεξηέρεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο (κάζεκα ή ζεκηλάξην) ησλ 
ρξεζηώλ.  

 Reservations: Σε απηόλ ηνλ πίλαθα απνζεθεύεηαη όιε ε πιεξνθνξία πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ θξάηεζε κηαο αίζνπζαο εξγαζηεξίνπ. 
 

Παξάιιεια, γηα λα θαιπθζνύλ επηκέξνπο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη 
επηπξόζζεηνη δεπηεξεύνληεο πίλαθεο, νη νπνίνη είλαη:  

 

 Temp_users: Πεξηιακβάλεη όινπο ηνπ ππνςήθηνπο λένπο ρξήζηεο νη νπνίνη 
έρνπλ θάλεη αίηεζε εγγξαθήο ζην ζύζηεκα. Οη ππνςήθηνη ρξήζηεο πνπ γίλνληαη 
απνδεθηνί, κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Users. 

 Bank_holidays: Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ έηνπο θαηά ηηο 
νπνίεο δελ δηελεξγνύληαη καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην. Βάζεη απηώλ ησλ 
πιεξνθνξηώλ, δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ θξαηήζεηο ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. 

 Intervals: Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ώξεο, θαηά ηηο νπνίεο είλαη αλνηρηέο νη 
αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ (απνηειεί βνεζεηηθό πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
εκθάληζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξαηήζεσλ). 

 Master_Program_Types: Σπγθεληξώλεη όια ηα ηκήκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο.  

 

Σηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη αλαιπηηθά ην ζρήκα ηεο βάζεο κε όινπο ηνπο πίλαθεο 
πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, θαζώο θαη ηα πεδία από ηα νπνία απνηεινύληαη.   
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Δηθόλα 127: Σρήκα Βάζεο Γεδνκέλωλ εθαξκνγήο 

Παποςζίαζη Απσείων Πηγαίος Κώδικα Δθαπμογήρ 

 

Σε απηό ην ζεκείν, ζα παξνπζηάζνπκε αλά ελόηεηα, ηα αληίζηνηρα php αξρεία πνπ 
πινπνηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εθαξκνγήο. Δλδεηθηηθά, ζα αλαθεξζνύλ όια ηα 
αξρεία πνπ πινπνηνύλ ηελ έθδνζε ηνπ Γηαρεηξηζηή. Τα αξρεία αλά ελόηεηα πνπ αθνξνύλ 
ηνλ απιό ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνινπζνύλ αθξηβώο ηελ ίδηα νλνκαηνινγία, κε ηε 
δηαθνξά όηη έρνπλ ζην filename ηνπο ην πξόζεκα “usr_”. Αληίζηνηρα, γηα ηε mobile έθδνζε, 
ε νλνκαηνινγία ησλ αξρείσλ, μεθηλά κε ην πξόζεκα “mb_” όζνλ αθνξά ηνλ admin, ελώ ηα 
αληίζηνηρα ηνπ ρξήζηε έρνπλ ην πξόζεκα “mb_usr_”.   

 

Σε όιεο ηηο ζειίδεο, ην κελνύ (γηα ηνλ admin) πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ζηα script:  

 Menu 
o top_menu.php 
o tab.php 
o styles.css (πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επηζπκεηή κνξθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο) 
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Οη ζειίδεο πνπ αθνξνύλ κόλν ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ admin είλαη νη εμήο: 

 Index 
o index.php 
o between.php 
o sign_up.php 
o validation.php 
o forgot_pass.php 
o change_password.php 

 Admin Homepage 
o admin_homepage.php 

o today_program.php 

o next_today_program.php 

o today_schedule.php 

o next_today_schedule.php 

o pre_next_date_act.php 

o previous_year_deletion.php 

o helpp.php 

 Labs 
o labs.php 
o lab_building.php 
o lab_building_info.php 
o choose_lab.php 
o show_lab_info.php 
o edit_lab.php 
o edited_lab.php 
o insert_lab.php 
o validation_lab.php 
o delete_lab.php 

 Users 
o users.php 
o users_per_type.php 
o show_user_info.php 
o edit_user.php 
o edited_user.php 
o user_reload.php 
o insert_user.php 
o validation_user.php 
o delete_user.php 

 Activities 
o activities.php 
o activity_level.php 
o activity_title.php 
o activity_type.php 
o choose_act_type.php 
o choose_level.php 
o choose_master.php 
o show_activity_info.php 
o edit_activity.php 
o edited_activity.php 
o insert_activity.php 
o validation_activity.php 
o delete_activity.php 
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 Reservations 
o reservation.php 
o reserved_building.php 
o show_lab_reservations.php 
o show_lab_date_reservation.php 
o next_res.php 
o previous_res.php 
o info_res.php 
o insert_new_reservation.php 
o validation_reservation.php 
o validation_reservation_back.php 
o choose_new_res_date.php 
o choose_new_res_date_new_interval.php 
o choose_new_res_date_new_status.php 
o choose_new_res_date_new_status_img.php 
o final_auto_reservation.php 
o insert_reservation_from_program.php 
o inserted_reservation.php 
o back_show_lab_reservation.php 
o delete_reservation.php 

 User Requests 
o requested_users.php 
o what_to_do.php 

 Reservation Requests 
o requested_reservations.php 
o what_to_reserve.php 
o accepted_all.php 
o ignored_all.php 

 

Ανάλςζη Σημανηικόηεπων Σημείων ηος Κώδικα  

Σε απηή ηελ ελόηεηα, ζα παξνπζηάζνπκε ηα θπξηόηεξα θνκκάηηα ηνπ θώδηθα, ηα νπνία 
ζεσξνύκε όηη αμίδεη λα επεμεγεζνύλ αλαιπηηθά. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξήζε ηεο 
ηερλνινγίαο AJAX (ζε ζπλδπαζκό κε Javascript) ζπλέβαιιε ζε κεγάιν βαζκό, ζηελ 
απμεκέλε ακεζόηεηα θαη δηαδξαζηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο καο.  
 
Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο AJAX, βάζεη ησλ νπνίσλ θξίλακε όηη αμίδεη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη:  

 Ζ επηθνηλσλία κε ην server γίλεηαη αζύγρξνλα ζην παξαζθήλην. 

 Αληαιιαγή κηθξόηεξεο πνζόηεηαο δεδνκέλσλ κε ην server. 

 Γε ρξεηάδεηαη λα μαλαθνξηώλεηαη νιόθιεξε ε ζειίδα. 

Τα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδεη θαλείο από ηελ παξαπάλσ ηερλνινγία είλαη:  

 Κέξδνο ζε ηαρύηεηα (όζνλ αθνξά ηελ απόθξηζε ηνπ web server) 

 Καιύηεξε θαη πην άκεζε δηεπαθή ρξήζηε – Ζ/Υ. 

 

Βάζεη όισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα 
ελζσκαηώζνπκε ζηελ εθαξκνγή καο ηελ αλσηέξσ ηερλνινγία, ζε όζν πεξηζζόηεξα ζεκεία 
ήηαλ δπλαηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεκεία πνπ πεξηέρνπλ AJAX, εληνπίδνληαη ζε όιεο ηηο 
ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλαδήηεζε. Δηδηθόηεξα, ιόγσ ηνπ δηαρσξηζκνύ ηεο 
αλαδήηεζεο ζε επίπεδα, ζηα νπνία θάζε επίπεδν απνηειεί έλα από ηα απαηηνύκελα 
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θξηηήξηα, ε εκθάληζε ηνπ επόκελνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη θάζε θνξά κε ρξήζε AJAX. Κάζε λέν 
επίπεδν, δέρεηαη ζαλ εηζαγσγή ηηο επηιεγκέλεο από ην ρξήζηε ηηκέο ησλ πξνεγνύκελσλ  
επηπέδσλ θαη βάζεη απηώλ εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Γηα παξάδεηγκα, όζνλ 
αθνξά ηελ αλαδήηεζε αίζνπζαο, ρξήζηε, δξαζηεξηόηεηαο θαη θξάηεζεο, ην ζύζηεκα, δεηά 
από ην ρξήζηε λα επηιέμεη ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα ώζηε λα ηνπ εκθαλίζεη ηελ ηειηθή 
πιεξνθνξία. Έηζη, θάζε λέν επίπεδν αλαδήηεζεο, πξνζηίζεηαη ζην πεξηερόκελν ηεο ήδε 
θνξησκέλεο ζειίδαο, ρσξίο απηή λα ρξεηάδεηαη ζε θάζε επίπεδν λα θνξηώλεηαη εθ λένπ.  

Παξαθάησ θαίλεηαη κε έλα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηεο AJAX ηερλνινγίαο ζηε ζειίδα 
αλαδήηεζεο ησλ Χπηζηών (Users):  

 

HTML:  

 

 

 
Δηθόλα 128: Παξάδεηγκα Φξήζεο AJAX – Html 

 

Σην HTML θνκκάηη θώδηθα ηεο εηθόλαο 128, εηζάγεηαη κία dropdown list, ζηελ νπνία 
θαιείηαη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη αλ ζέιεη λα αλαδεηήζεη ρξήζηε ηύπνπ Administrator ή ηύπνπ 
User. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα, έρεη ζπλδεζεί κε κία Javascript ζπλάξηεζε, ε νπνία θαιείηαη 
βάζεη θάπνηνπ γεγνλόηνο. Τν γεγνλόο  (γξακκή 207 – onchange) πνπ ελεξγνπνηεί ηελ 
θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο (showUserType), είλαη όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία από ηηο 
πξνηεηλόκελεο ηηκέο. Ζ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο, ζα νδεγήζεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθά ηεο 
πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ (βιέπε εηθόλα 129). 
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Javascript: 

 
Δηθόλα 129: Παξάδεηγκα Φξήζεο AJAX - Javascript 

Σύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ηεο ζπλάξηεζεο, θαζνξίδεηαη ην HTML πεξηερόκελν πνπ 
ζα πξνζηεζεί ζηε ζειίδα, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ιάβεη θαηά ηελ θιήζε ηεο. Γηα λα 
κπνξεί ε ηερλνινγία AJAX λα αλαγλσξίζεη ζε πνην αθξηβώο ζεκείν ηεο ζειίδαο ζα πξέπεη 
λα πξνζηεζεί ε λέα πιεξνθνξία, έρνπλ νξηζηεί ζην HTML ηκήκα ηεο ζειίδαο θάπνηα ζεκεία 
αλαθνξάο. Γηα ην παξάδεηγκά καο, ππάξρνπλ ηξία ζεκεία αλαθνξάο (βιέπε εηθόλα 129). 

  

 usertype: Αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα αλαδήηεζεο πνπ επηιέγεηαη ν ηύπνο ρξήζηε 

 user: Δίλαη ην απνηέιεζκα ηνπ επηιεγκέλνπ ηύπνπ ρξήζηε ηνπ παξαπάλσ 
επηπέδνπ 

 userinfo: Αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ επηπξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ 
ρξήζηε πνπ επηιέρζεθε 
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Δηθόλα 130: Παξνπζίαζε HTML ζεκείωλ πνπ επεξεάδεη ε AJAX 

 

Άξα, όηαλ γίλεη επηινγή ηνπ ηύπνπ ρξήζηε θαη θιεζεί ε ζπλάξηεζε, ηόηε θάησ από 
ην ζεκείν αλαθνξάο usertype, εκθαλίδεηαη ε λέα ιίζηα επηινγήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 
script users_per_type.php (Δηθόλα 129 – γξακκή 45). Με ηνλ ίδην ηξόπν, γίλεηαη ε αιιαγή 
πεξηερνκέλνπ θαη γηα ηα επόκελα επίπεδα αλαδήηεζεο. 

 

Έλα άιιν ζεκείν ηνπ θώδηθα όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο AJAX, είλαη ζηε 
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε θξάηεζε πνιιαπιώλ 
εξγαζηεξηαθώλ αηζνπζώλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην manual ηεο εθαξκνγήο, ππάξρεη 
ελδερόκελν κία αίζνπζα λα είλαη δεζκεπκέλε από άιιν ρξήζηε (βιέπε εηθόλεο πνπ 
αθνινπζνύλ). Σηελ πξώηε εηθόλα, βιέπνπκε όηη γηα δύν από ηηο ηξεηο ζπλνιηθά ώξεο πνπ 
είρε δειώζεη ν ρξήζηεο λα θάλεη θξάηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε αίζνπζα δελ είλαη δηαζέζηκε. 
Σε πξαγκαηηθό ρξόλν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη γηα ηελ ίδηα εκεξνκελία κία από ηηο 
ελαιιαθηηθέο ώξεο πνπ ην εξγαζηήξην είλαη δηαζέζηκν θαη άκεζα λα αιιαρζνύλ νη ηηκέο ησλ 
πεδίσλ Hour, Status θαη Action. Οη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο, έρνπλ γίλεη κε ηε ρξήζε 
Javascript θαη AJAX θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε επεξεάδνπλ ηε ζειίδα κόλν εκθαληζηαθά. 
Ο θώδηθαο ηνπ παξαδείγκαηνο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. 

 

 
Δηθόλα 131: Αξρηθό πξόβιεκα δεζκεπκέλεο αίζνπζαο 
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Δηθόλα 132: Πξόβιεκα δεζκεπκέλεο αίζνπζαο κεηά από επηινγή ελαιιαθηηθήο ώξαο από ην ρξήζηε 

 

Δπνκέλσο, από ηα δύν παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, δηαπηζηώλνπκε όηη 
ζην πξώην έγηλε πξνζζήθε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίαο θαη HTML ζηνηρείσλ, ελώ ζηε 
δεύηεξε έγηλαλ απιά αιιαγέο κνξθνπνίεζεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο.  

 

Παποςζίαζη Αλγοπίθμος Γημιοςπγίαρ Πολλαπλών Κπαηήζεων 

Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηόο καο, είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ 
δίλεη ζην ρξήζηε, λα δεκηνπξγεί πνιιαπιέο θαη επαλαιακβαλόκελεο θξαηήζεηο 
εξγαζηεξίσλ, βάζεη κίαο ζεηξάο θξηηεξίσλ πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη. Φσξίο απηή ηε 
ιεηηνπξγηθόηεηα, ν ρξήζηεο ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεί κία-κία θξάηεζε κε ηε ζεηξά, γεγνλόο 
πνπ ζα θαζηζηνύζε ηελ εθαξκνγή ιηγόηεξν θηιηθή. 

 

Τα πεδία πνπ θαιείηαη ν ρξήζηεο λα ζπκπιεξώζεη γηα λα νινθιεξσζεί ε 
δηαδηθαζία κίαο επαλαιακβαλόκελεο θξάηεζεο, είλαη ηα εμήο: 

 Building: Αξρηθά ζα πξέπεη λα δειώζεη ην θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν 
βξίζθεηαη ην Lab γηα ην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα θάλεη θξάηεζε.  

 Lab: Μεηά από ηελ επηινγή ηνπ θηηξίνπ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα, όια 
ηα εξγαζηήξηα πνπ δηαζέηεη ην επηιεγκέλν θηίξην. Δδώ ν ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα 
δειώζεη ηελ αίζνπζα εξγαζηεξίνπ πνπ ζα ήζειε λα θάλεη ην κάζεκά ηνπ.  

 Activity Type: Ο ηύπνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην. 
Γειώλεηαη αλ είλαη Lesson ή Event.  

 Activity Name: Αλάινγα κε ην Activity Type πνπ δειώζεθε παξαπάλσ, 
εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα είηε ηα καζήκαηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο (αλ 
επέιεμε παξαπάλσ Lesson) ή νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη (αλ 
επέιεμε Event).  

 Start Date: Δδώ, δειώλεηαη ε εκεξνκελία γηα ηελ νπνία επηζπκεί ν ρξήζηεο λα 
γίλεη ε θξάηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Start Time: Δδώ δειώλεηαη ε ώξα έλαξμεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Duration: Δδώ δειώλεηαη ε δηάξθεηα πνπ ζα έρεη ην εξγαζηήξην.  

 Repeat Type: Τν ζύζηεκα θξαηήζεσλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ επαλαιακβαλόκελεο θξαηήζεηο βάζεη 
θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ επαλάιεςεο. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνπο 
εμήο ηύπνπο επαλάιεςεο:  

o None: Φσξίο επαλάιεςε. Όηαλ δειαδή αλαθεξόκαζηε ζε κία κεκνλσκέλε 
θξάηεζε.  

o Daily: Γηα θαζεκεξηλή επαλάιεςε θξαηήζεσλ.  
o Weekly: Όηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε επαλάιεςε θξαηήζεσλ αλά βδνκάδα.  
o Monthly: Όηαλ επηζπκνύκε λα θάλνπκε 1 εξγαζηεξηαθό κάζεκα, κία κέξα 

ην κήλα. 
o n-Weekly: Σε αληίζεζε κε ην απιό Weekly όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θιείλεη κόλν κία κέξα ηε βδνκάδα θάπνηα αίζνπζα, κε ην n-Weekly κπνξεί 
λα θάλεη θξαηήζεηο αλά βδνκάδα γηα πεξηζζόηεξεο από κία εκέξεο.  
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 Lab Frequency: Δδώ δειώλεηαη ην πιήζνο ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ πνπ 
ζέιεη λα θάλεη ν ρξήζηεο.  

 Repeat Day (for n-Weekly): Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, εδώ δειώλνληαη 
ζπγθεθξηκέλα νη κέξεο ηεο εβδνκάδαο ζηηο νπνίεο ζα δηεμάγνληαη επαλαιεπηηθά ηα 
εβδνκαδηαία καζήκαηα.  

 

Γηα λα πινπνηεζεί ε παξαπάλσ ιεηηνπξγηθόηεηα, δεκηνπξγήζακε έλαλ αιγόξηζκν ν 
νπνίνο απνηειείηαη από ηξία ζηάδηα. Τν πξώην θαη ζεκαληηθόηεξν ζηάδην είλαη, ε 
αλαπαξαγσγή όισλ ησλ εκεξνκεληώλ θαη σξώλ (datetime) θξαηήζεσλ, βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο. Τν δεύηεξν ζηάδην, είλαη λα γίλεη έιεγρνο γηα θάζε κία 
από ηηο παξαρζείζεο datetimes αλ ε αίζνπζα είλαη δηαζέζηκε ή όρη. Σην ηξίην ζηάδην γίλεηαη 
ν θαζνξηζκόο από ην ρξήζηε, πνηεο ηειηθέο εκεξνκελίεο επηζπκεί, θαζώο θαη λα 
απνθαζίζεη κία ελαιιαθηηθή ώξα γηα ηηο ήδε δεζκεπκέλεο. Τειηθά, κεηά θαη από ην ηξίην 
ζηάδην, κε ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνύ “Submit” νη θξαηήζεηο θαηαρσξνύληαη ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ.  

Σηελ παξνπζίαζή καο, ζα αλαιύζνπκε ην πξώην ζηάδην θαη ηνλ αιγόξηζκν πνπ 
δεκηνπξγήζακε (βιέπε εηθόλα 133).  

 

 
Δηθόλα 133: Παξνπζίαζε Αιγνξίζκνπ Πνιιαπιώλ Κξαηήζεωλ 
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Καηαξρήλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί, όηη όιεο νη θξαηήζεηο απνζεθεύνληαη 
ζηε βάζε δεδνκέλσλ, κε ηε κνξθή datetime, δειαδή κε ηε ζπλύπαξμε εκεξνκελίαο θαη 
ώξαο ζην ίδην πεδίν. Δπίζεο, νη εγγξαθέο θξαηήζεσλ ζηε βάζε είλαη (ελλνηνινγηθά) σξηαίεο 
θαη σο εθ ηνύηνπ ζε πεξηπηώζεηο καζεκάησλ δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ηεο κίαο ώξαο, 
δεκηνπξγνύληαη ηζόπνζεο θξαηήζεηο (π.ρ. έλα δίσξν εξγαζηήξην ηζνδπλακεί κε δύν 
εγγξαθέο). 

 

Πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, νξίδεηαη έλαο πίλαθαο-κεηαβιεηή ζηνλ 
νπνίν απνζεθεύνληαη όιεο νη αλαπαξαρζείζεο datetime πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. Ζ 
πεξίπησζε πνπ ζα αλαιπζεί, είλαη ε πην πνιύπινθε θαη αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή πνπ 
αθνξά ηηο n-Weekly θξαηήζεηο. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ θώδηθα, παξαζέηνπκε ηελ 
αληηζηνίρηζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηηο επηινγέο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο 
ζηε ζειίδα δεκηνπξγίαο λέαο θξάηεζεο. Ζ αληηζηνίρηζε είλαη:  

 Repeat Type      $when 

 Start Date     $datetime 

 Frequence    $frequence 

 Duration     $duration 

 Repeat Day (for n-Weekly)   $r_day[] 

Αξρηθά ζηηο γξακκέο 4-9, απνζεθεύνπκε ζηνλ πίλαθα $r_day[] ηηο εκέξεο πνπ 
επέιεμε ν ρξήζηεο (Repeat Day – π.ρ. Mon, Tue). Ο θώδηθαο, έρεη πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε 
ηξηώλ loop. Τν εμσηεξηθό loop (γξακκέο 10-55) εθηειείηαη ηόζεο θνξέο, όζεο θαη ν αξηζκόο 
ησλ επηζπκεηώλ εξγαζηεξίσλ θαη ζε θάζε εθηέιεζή ηνπ παξάγεη ηηο εκεξνκελίεο γηα όιεο 
ηηο εκέξεο ηεο εθάζηνηε εβδνκάδαο (βάζεη ηεο ηηκήο $datetime).  

Τν ελδηάκεζν loop δεκηνπξγεί ηόζεο θξαηήζεηο αλά εβδνκάδα, όζεο είλαη θαη νη 
επηιεγκέλεο εκέξεο (εηθόλα 133 – γξακκέο 22-53). Καηά ηελ πξώηε επαλάιεςή ηνπ, 
ειέγρεηαη εάλ ε πξώηε επηιεγκέλε εκέξα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε κε ηε δεισζείζα 
εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηεξίσλ. Σε πεξίπησζε πνπ είλαη, αξρίδεη ε δεκηνπξγία ησλ 
datetime.  Γηαθνξεηηθά, ε εκεξνκελία ηεο πξώηεο θξάηεζεο πνπ ζα θαηαγξαθεί ζα πξέπεη 
λα είλαη ίζε κε ηελ εκεξνκελία Startdate.  

Τέινο, ην εζσηεξηθό loop παξάγεη γηα θάζε κέξα εξγαζηεξίνπ, ηόζεο σξηαίεο 
εγγξαθέο όζε είλαη θαη ε δηάξθεηα ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ ($duration – γξακκέο 33-37 θαη 46-
50). Σην παξάξηεκα, παξαηίζεηαη αλαιπηηθά όινο ν θώδηθαο πνπ θαιύπηεη όια ηα ζελάξηα 
επαλάιεςεο (Repeat Type).  

 

Παποςζίαζη SQL Query για ηην Δμθάνιζη ηος Δβδομαδιαίος Ππογπάμμαηορ 

Κπαηήζεων 

 

Σε απηή ηελ ελόηεηα, ζα παξνπζηάζνπκε άιιν έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη θώδηθα ηνπ 
ζπζηήκαηόο καο, ην νπνίν πινπνηεί ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα θξαηήζεσλ. Ο ζηόρνο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο εθαξκνγήο, είλαη λα εκθαλίζνπκε ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα 
θξαηήζεσλ (γηα κία ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα) κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα παξέρεηαη ζην ρξήζηε 
πέξα από ηε βαζηθή πιεξνθνξία ησλ θξαηήζεσλ, ε επηπιένλ δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα δεη 
πνηεο ώξεο/εκέξεο ε αίζνπζα είλαη δεζκεπκέλε θαη πνηεο ειεύζεξε. Βάζεη απηήο ηεο 
πιεξνθνξίαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί άκεζα θξαηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο 
ώξεο/εκέξεο πνπ ε αίζνπζα είλαη δηαζέζηκε, ελώ παξάιιεια λα επεμεξγάδεηαη θαη ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο θξαηήζεηο ηνπ.  

Ζ βαζηθή πιεξνθόξεζε πνπ παίξλνπκε από ην ζύζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπκε ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγηθόηεηα, πξνέξρεηαη από ην 
απνηέιεζκα ηνπ πνιύπινθνπ SQL Query πνπ πινπνηήζεθε θαη ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 
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Δηζάγνληαο ν ρξήζηεο ζην ζύζηεκα ηελ επηζπκεηή αίζνπζα θαη εκεξνκελία 
αλαδήηεζεο, ην SQL script καο έρεη πιένλ όια ηα απαηηνύκελα δεδνκέλα γηα λα 
πξνρσξήζεη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ δεηνύκελνπ απνηειέζκαηνο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 
εκθαλίζνπκε ην πξόγξακκα όιεο ηεο εβδνκάδαο, ππνινγίδνπκε βάζεη ηεο δνζείζαο 
εκεξνκελίαο, ηηο εκεξνκελίεο ησλ εκεξώλ όιεο ηεο εβδνκάδαο (ζηελ πεξίπησζή καο 
ππνινγίδνπκε ηηο κέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ είλαη Γεπηέξα έσο Σάββαην). Ο 
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη απηό παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 133. Οη ζπλαξηήζεηο ηεο 
MySQL πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 DATE_FORMAT(date,format): Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε εκθαλίδεη ηελ 

εκεξνκελία κε ηνλ ηξόπν πνπ επηζπκεί θάζε θνξά ν ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα, 
ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο date_format(„2016-02-15‟, a% d%/m%/%Y) είλαη  
“Mon 15/02/2016”.  

 DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit): Πξνζζέηεη ζηε δνζείζα 

εκεξνκελία ην πιήζνο ηεο ρξνληθήο κνλάδαο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. Σηε δηθή 
καο πεξίπησζε, πξνζζέηνπκε ζηελ εκεξνκελία κία κνλάδα εκέξαο ώζηε λα 
βξνύκε ηελ εκεξνκελία ηεο επόκελεο εκέξαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε ηελ 
εληνιή date_add(„2016-02-15‟, INTERVAL 1 DAY) ζα καο επηζηξέςεη ηελ 
εκεξνκελία ηεο επόκελεο εκέξαο, δειαδή „2016-02-16‟. 

 DAYOFWEEK(date): Ζ ζπλάξηεζε απηή, επηζηξέθεη γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία ηνλ αξηζκό ηεο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο πνπ αλήθεη (Κπξηαθή = 1, 
Γεπηέξα = 2, … , Σάββαην = 7).  

 

 
Δηθόλα 134: Υπνινγηζκόο όιωλ ηωλ εκεξνκεληώλ ηεο εβδνκάδαο πνπ αλήθεη ε εκεξνκελία αλαδήηεζεο 

Όζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή, ην απνηέιεζκα ηνπ ηκήκαηνο θώδηθα ηεο 
εηθόλαο 134 «ρηίδεη» ηηο επηθεθαιίδεο όισλ ησλ ζηειώλ ηνπ πίλαθα (βιέπε εηθόλα 133).  

 

 
Δηθόλα 135: Δκθάληζε επηθεθαιίδωλ πίλαθα εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Σηε ζπλέρεηα, πινπνηείηαη όιε ε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πίλαθα, πνπ 
απνηειείηαη (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά) από ηα εμήο ηκήκαηα:  

 Intervals: Δίλαη νη ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ αλά κία ώξα. 

 Σηήλες Monday έως Saturday: Σε θάζε ζηήιε/εκέξα εκθαλίδεηαη ην εκεξήζην 
πξόγξακκα θξαηήζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη 
θαηά πεξίπησζε ην εξγαζηήξην είλαη ηξείο. Ζ πξώηε είλαη λα ππάξρεη θξάηεζε, 
άξα εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ δεύηεξε θαηάζηαζε είλαη λα 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_date-format
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_date-add
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_dayofweek


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Επγνύξε Σσηεξία ΜΠΣΠ 12024 

Unipi Lab Reservation System 

 

96 

είλαη ειεύζεξν (“FREE”), άξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θξάηεζε εθείλε ηε 
κέξα/ώξα (αλ δελ έρεη παξέιζεη ε ρξνληθή ζηηγκή). Ζ ηξίηε, είλαη ε πεξίπησζε 
ηεο αξγίαο (“BANK_HOLIDAY”), όπνπ ε αίζνπζα δελ είλαη δηαζέζηκε (βιέπε 
εηθόλα 136).  

 
Δηθόλα 136: Δκθάληζε πεξηερνκέλνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο - 3 θαηαζηάζεηο 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, ε εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θξαηήζεσλ, γίλεηαη αλά εκέξα θαη ώξα. Έηζη, ην select ηνπ query, πεξηέρεη 
πξώηα ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ (interval_name) θαη έπεηηα ηηο εκέξεο ηεο 
εβδνκάδαο (Γεπηέξα έσο Σάββαην). Δλδεηθηηθά, αλ δνύκε γηα ηε Γεπηέξα (εηθόλα 136 – 
γξακκέο 89-96), πξώηα ειέγρεηαη αλ ε εκεξνκελία πνπ αληηζηνηρεί ζηε Γεπηέξα απνηειεί 
αξγία (γξακκέο 90-93). Αλ δελ είλαη αξγία θαη δελ ππάξρεη θξάηεζε (s1.title IS NULL – 
γξακκή 94), ηόηε ην εξγαζηήξην είλαη ειεύζεξν θαη εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε “FREE”, ελώ 
ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζεσξνύκε όηη ππάξρεη θξάηεζε θαη εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο (γξακκή 95). Με ηελ ίδηα ινγηθή έρνπλ δνκεζεί ηα πεξηερόκελα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηηο ππόινηπεο εκέξεο. 

 

 
Δηθόλα 1373: Κώδηθαο εκθάληζεο πεξηερόκελνπ πξνγξάκκαηνο αλά εκέξα/ζηήιε 
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Τν ηξίην ζεκείν ηνπ θώδηθα πνπ ζα αλαιπζεί, επηζηξέθεη ηνλ ηίηιν ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο, ηελ αίζνπζα θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηεο (όπνπ ππάξρεη θξάηεζε). Ζ 
εύξεζε ησλ θξαηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ην ζπλδπαζκό (inner join) ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο intervals, reservations, activities θαη labs. Ο πίλαθαο 
intervals είλαη βνεζεηηθόο θαη καο δίλεη όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζνπζώλ. Από ηνλ 
πίλαθα reservations βξίζθνπκε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη ώξεο ηηο θξαηήζεηο 
πνπ έρεη ε επηιεγκέλε αίζνπζα, ελώ από ηνλ πίλαθα activities αληινύκε ηνλ αλαιπηηθό ηίηιν 
πνπ έρεη ε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε θξάηεζε. Τέινο, από ηνλ πίλαθα labs, 
παίξλνπκε ην όλνκα πνπ έρεη ε αίζνπζα εξγαζηεξίνπ.  

 

Σηελ παξαθάησ εηθόλα 138, κπνξείηε λα δείηε έλα ηκήκα ηνπ θώδηθα sql πνπ 
πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ελώ ν θώδηθαο ζην ζύλνιό ηνπ βξίζθεηαη ζην 
Παξάξηεκα. 

 

 
Δηθόλα 138: Τκήκα θώδηθα πνπ εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο θξαηήζεωλ ηεο επηιεγκέλεο αίζνπζαο 
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Ενότητα 6
η

: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο καο από ηελ πιεπξά ηνπ 
πεξηβάιινληνο δηεπαθήο αιιά θαη ηνπ ηερληθνύ ππνβάζξνπ πάλσ ζην νπνίν δνκήζεθε, 
πξνρσξνύκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε απηήο. 

Καηαξρήλ, ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θξαηήζεσλ εξγαζηεξηαθώλ αηζνπζώλ 
εκπλεύζηεθε από ηελ αλάγθε ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο λα 
δεκηνπξγεζεί έλα δηαδηθηπαθό ζύζηεκα, ην νπνίν ζα αλαιακβάλεη ην ίδην λα πξαγκαηνπνηεί 
όιεο ηηο θξαηήζεηο κε βάζε ηα θξηηήξηα 
θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαζεγεηώλ. Ωο εθ 
ηνύηνπ, απνηειεί έλα πνιύ ρξήζηκν 
εξγαιείν γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε 
ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηεξηαθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Τν ζύζηεκα δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα άκεζεο ρξήζεο από ηελ 
πιεπξά ησλ ρξεζηώλ – θαζεγεηώλ, 
κηαο θαη απηνί είλαη ζε ζέζε πιένλ λα 
θαζνξίδνπλ αθξηβώο ηηο ώξεο πνπ 
επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα 
εξγαζηήξηά ηνπο ρσξίο ηελ ελδηάκεζε 
παξέκβαζε ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα , ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ δηόηη απνθεύγνληαη νη 
επαλαιακβαλόκελεο επηθνηλσλίεο κεηαμύ δηαρεηξηζηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο απνηεινύζαλ πνιιέο θνξέο κία ρξνλνβόξα θαη επίπνλε 
δηαδηθαζία.  

Αθνινπζώληαο ηελ ηάζε ηεο επνρήο θαη έρνληαο σο θξηηήξην ηε ρξεζηηθόηεηα θαη 
ηελ άκεζε δηαζεζηκόηεηα αλεμαξηήηνπ ηόπνπ θαη ρξόλνπ, ε εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε κε 
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκε από ηνπο ρξήζηεο είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή, είηε κέζσ νπνηνλδήπνηε άιισλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ όπσο θηλεηώλ 
ηειεθώλσλ. Γη απηό ην ιόγν, πξνζθέξνληαη ζην ρξήζηε  δύν δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπο εμήο πξνζαλαηνιηζκνύο. Ζ έθδνζε ππνινγηζηή  
(desktop version) πξνζθέξεηαη γηα ζπζθεπέο πνπ έρνπλ κεγάιε δηάκεηξν νζόλεο 
(κεγαιύηεξε ησλ 8 ηληζώλ). Αληίζηνηρα, ε έθδνζε γηα θηλεηό (mobile version) ελδείθλπηαη γηα 
ρξήζε ηεο εθαξκνγήο κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ (κηθξή δηάκεηξνο νζόλεο) δίλνληαο ηε 
δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θξαηήζεηο ηνπ νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη. 
Δπηπξόζζεηα,  ε ύπαξμε ηεο mobile έθδνζεο εκθαλίδεη κε ηέηνην ηξόπν ην ζύζηεκα, ώζηε 
λα απνθεύγνληαη θαηλόκελα εζηίαζεο (zoom in-zoom out) θαη ζπλερνύο θύιηζεο ηεο 
εηθόλαο. Με άιια ιόγηα, ε ύπαξμε δύν δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ νινθιεξώλεη ην ζύζηεκά 
καο θαη πξνζθέξεη κία αμηνπξεπή εκπεηξία ρξήζεο κε κεγάιν βαζκό ζπκβαηόηεηαο 
αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε. 

Παξάιιεια, ε πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλα πνιύ 
ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θαζεγεηώλ. Οη θαζεγεηέο, κέζσ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
παξέρνληαη από ην ζύζηεκα (αίζνπζεο ή πιεξνθνξίεο δξαζηεξηνηήησλ), έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα δηακνξθώζνπλ ην πξόγξακκά ηνπο βάζεη ησλ εκεξνκεληώλ θαη σξώλ πνπ 
είλαη δηαζέζηκνη. Αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έλαο ρξήζηεο ζειήζεη λα αιιάμεη κία 
ππάξρνπζα θξάηεζή ηνπ, ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη πνηέο άιιεο θξαηήζεηο δξαζηεξηνηήησλ 
ππάξρνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία θαζώο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο (όλνκα 
θαηόρνπ, ηκήκα Σπνπδώλ), ώζηε λα είλαη ζε ζέζε νη δύν ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζνπλ 
κεηαμύ ηνπο θαη λα πξνβνύλ ζηελ ακνηβαία αιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Από ηελ άιιε κεξηά, δειαδή από απηή ηνπ δηαρεηξηζηή, ε εθαξκνγή παξέρεη 
πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο γηα ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζεκέιηα αζθάιεηαο είλαη ε απνδνρή ή ε αληίζηνηρε απόξξηςε 
από ηνλ δηαρεηξηζηή  ελ δπλάκεη ρξεζηώλ πνπ αηηνύληαη εγγξαθή ζην ζύζηεκα. Με απηό ηνλ 
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ηξόπν, δηαθπιάζζεηαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο από εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη όλησο 
απνηεινύλ κέιε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη όρη από 
ηπραίνπο ρξήζηεο πνπ απιά ζέινπλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηε ζειίδα. 

Δθηόο, ινηπόλ, από ηηο παξαπάλσ ζεηηθέο απόξξνηεο ηεο εθαξκνγήο, θξίλεηαη 
απαξαίηεην λα αλαθεξζεί θαη ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά πνπ πξνζέθεξε ε εθαξκνγή θαη ζε 
εκάο, ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο. Μέζα από ηελ αξρηθή ζθέςε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 
δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πξνεγκέλα 
Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο», εληζρύζακε ηε γλώζε καο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη ηεο εθαξκνγήο λέσλ  θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ. Ο 
ζπλδπαζκόο ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη JavaScript θαζώο θαη ηεο AJAX 
ηερλνινγίαο, βνήζεζε λα επηιύζνπκε ζεκαληηθά εκπόδηα θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 
εθαξκνγήο, ελώ εμέιημε ηνλ ηξόπν επίηεπμεο επηηπρεκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζειίδσλ. 
Δπηπξόζζεηα, έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα πνπ ιάβακε κέζσ όιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 
είλαη θαη ε εμειηγκέλε γλώζε πνπ απνθηήζακε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Μέζσ πνιύπινθσλ 
εξσηεκάησλ πνπ εθηεινύληαη ζηε βάζε (sql queries) θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε ην 
βαζηθό ζύζηεκα θξαηήζεσλ, ην νπνίν απνηεινύζε θαη ην πην δύζθνιν θνκκάηη ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Τέινο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνηειείην από δύν 
αιιειέλδεηα αιιά ηαπηόρξνλα θαη μερσξηζηά θνκκάηηα, έλα κνλαδηθό πιενλέθηεκα πνπ 
απνθηήζακε ήηαλ ε ζπλεξγαζία καο. Παξά ην δύζθνιν θαη επηβαξπκέλν θαζεκεξηλό 
πξόγξακκά καο, θαη νη δύν πιεπξέο ζπλεηζέθεξαλ ην κέγηζην δπλαηόλ, ώζηε λα πινπνηεζεί  
έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα από ην 
Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

 
Παξά ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εθαξκνγήο, ππάξρνπλ θαη 

πνιιέο επεθηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη λα πξνζδώζνπλ ζην ζύζηεκα 
αθόκα πην νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο απνηεινύζαλ ζηόρν 
πινπνίεζεο από ηε κεξηά καο. Ωζηόζν, ιόγσ ησλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ επηιέρζεθαλ λα 
πινπνηεζνύλ ηα πην βαζηθά θνκκάηηα θαη ηα ππόινηπα λα απνηεινύλ ζεκείν εμέιημεο ηεο 
δνπιεηάο καο. Όπσο γλσξίδνπκε, ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη ρξεζηώλ, 
απηόο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη απηόο ηνπ απινύ ρξήζηε – θαζεγεηή. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε 
κεξηθέο από ηηο πην θαίξηεο πξνηεηλόκελεο επεθηάζεηο, νη νπνίεο είλαη δηαρσξηζκέλεο ζε 3 
βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ρξήζηε.  

 
 Δπεκηάζειρ από ηην πλεςπά ηος Χπήζηη – Καθηγηηή 

 
Όπσο έρεη πξν-αλαθεξζεί, ην ζύζηεκα παξέρεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε αίζνπζα κέζσ ηνπ κελνύ «Labs». Μία επέθηαζε πνπ 
ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί, είλαη ε δεκηνπξγία κίαο έμηξα 
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαηά ηελ νπνία ην ζύζηεκα ζα έπαηξλε κόλν ηνπ ηελ 
πξσηνβνπιία λα πξνηείλεη θάπνηα αίζνπζα αλάινγα κε ηα θξηηήξηα 
επηινγήο ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο ζα κπνξνύζε λα 
ζπκπιεξώζεη ην όλνκα ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 
δηεμαγσγήο θαη ην πόζνπο θνηηεηέο ζα πεξηιακβάλεη ην εξγαζηήξην θαη 
απηόκαηα ην ζύζηεκα λα ηνπ πξνηείλεη ζε πνηα αίζνπζα κε βάζε ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα ζα κπνξνύζε λα θάλεη θξάηεζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 
ν ρξήζηεο εηζήγαγε ζαλ αξηζκό θνηηεηώλ παξαθνινύζεζεο ηνλ αξηζκό 30, 
ηόηε ην ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα απνξξίςεη όιεο εθείλεο ηηο αίζνπζεο πνπ 
έρνπλ ρσξεηηθόηεηα κηθξόηεξε ησλ 30 ζέζεσλ.  Παξάιιεια, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ήηαλ θαηεηιεκκέλεο όιεο νη αίζνπζεο πνπ πιεξνύλ ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα , ε εθαξκνγή ζα κπνξνύζε λα ηνπ πξνηείλεη πνηα είλαη 
ε πην άκεζα δηαζέζηκε  εκεξνκελία γηα θξάηεζε. Με απηό ηνλ ηξόπν ην 
ζύζηεκα ζα απνθηνύζε αθόκα πην δηα-δξαζηηθό ραξαθηήξα θαη ζα γηλόηαλ 
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ζηελ νπζία πην «έμππλν» γηα ηελ θαιύηεξε δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε. 
Μηα επηπξόζζεηε επέθηαζε είλαη θαη ε πξνζζήθε «Πξνζθιήζεσλ» 

κέζα ζηελ εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα,  εάλ θάπνηνο θαζεγεηήο ζειήζεη λα 
δηεμάγεη έλα ζεκηλάξην ή έλα γεληθό εθπαηδεπηηθό εξγαζηήξην, ζα κπνξνύζε 
κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ λα πξνζθαιέζεη ηνπο 
ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 
επηινγήο «Invite». Με απηό ηνλ ηξόπν ζηέιλνληαο 
πξνζθιήζεηο θαη ιακβάλνληαο αληίζηνηρεο 
απνθξίζεηο, ν θαζεγεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
γλσξίδεη αθόκα θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο αίζνπζαο 
ζηελ νπνία πξέπεη λα θάλεη θξάηεζε. Με βάζεη 
ηελ ίδηα ινγηθή ην ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα θξαηά ηζηνξηθό πξνηηκήζεσλ 
ησλ ρξεζηώλ θαη ζε κειινληηθέο παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο λα ζηέιλεη 
πξνηεηλόκελεο παξαθνινπζήζεηο εξγαζηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο 
ρξήζηεο δήισλε όηη ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη έλα ζεκηλάξην γηα Linux, 
θξαηώληαο ηζηνξηθά δεδνκέλα ην ζύζηεκα ζε κειινληηθό ζεκηλάξην πνπ 
αθνξά «open source» ζέκαηα ζα κπνξνύζε απηόκαηα λα πξνζθαιέζεη ην 
ρξήζηε (recommendation system). 

 
Τέινο, κία επέθηαζε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ζηελ 

εθαξκνγή είλαη ε απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζην ρξήζηε ζε 
πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο απνξξίςεη νπνηαδήπνηε θξάηεζή ηνπ. Με 
απηό ηνλ ηξόπν νη ρξήζηεο – θαζεγεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ 
αθύξσζε θάπνηαο δξαζηεξηόηεηαο θαη έηζη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνύλ ζε 
επαλαθξάηεζε απηήο θάπνηα άιιε εκεξνκελία θαη ώξα. Παξόκνηα 
ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεηαη ζην ζύζηεκά καο (απνδνρή ή απόξξηςε 
εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ), αιιά ιόγσ πεξηνξηζκνύ απνζηνιήο 
ελεκεξσηηθώλ email κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Google (επηηξέπεηαη ε 
απνζηνιή έσο θαη 1000 email κεληαίσο), θάηη ηέηνην ελδέρεηαη λα 
δεκηνπξγνύζε πξόβιεκα ζηελ εθαξκνγή. Γη απηό θαη πεξηνξηζηήθακε ζηε 
ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο email κόλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. 

 
 Δπεκηάζειρ από ηην πλεςπά ηος Υπεςθύνος μιαρ Αίθοςζαρ 

(lab_administrator) 
 

Όπσο γλσξίδνπκε όινη, ζε θάζε κία αίζνπζα εξγαζηεξίνπ ππάξρεη 
έλαο θνηηεηήο – δηαρεηξηζηήο, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο όπσο λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη κηα αίζνπζα κε 
βάζεη ην πξόγξακκά ηεο, λα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηώλ, 
ηελ ζσζηή νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ κέζα ζηελ αίζνπζα θαζώο ηελ 
εγθαηάζηαζε λέσλ πξνγξακκάησλ  αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε 
εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο. Θα κπνξνύζακε, ινηπόλ, εθηόο από ην 
δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο θαη ηνλ απιό ρξήζηε – θαζεγεηή, λα θηηάμνπκε 
θαη έλαλ λέν ηύπν ρξήζηε όπνπ ζα νξηδόηαλ σο «Υπεύζπλνο Αίζνπζαο» ή 
σο «Lab Administrator». Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ζα κπνξνύζε κε βάζεη 
ην εκεξήζην πξόγξακκα ηεο αίζνπζαο λα βιέπεη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 
θαη σο εθ ηνύηνπ λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη  θαη ην δηθό ηνπ πξόγξακκα 
αληίζηνηρα. Δπίζεο κία άιιε επέθηαζε πνπ όκσο ζρεηίδεηαη θαη κε ην 
πεξηβάιινλ ηνπ απινύ ρξήζηε είλαη ε πξνζζήθε πξναπαηηνύκελσλ γηα ηε 
δηεμαγσγή ελόο εξγαζηεξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζαλ λα 
πξνζηεζνύλ επηπξόζζεηα πεδία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξάηεζεο. Γειαδή, 
λα δίλεηαη ε επηινγή ζην ρξήζηε λα δηαιέμεη αλ ζέιεη επηπιένλ 
εμνπιηζκό(projector, πίλαθα, καξθαδόξνπο) ή αλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 
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ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό. Με απηό 
ηνλ ηξόπν εάλ ν ρξήζηεο επέιεγε κία από απηέο ηηο επηπιένλ επηινγέο, ην 
ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα εηδνπνηεί ηνλ Υπεύζπλν ηεο Αίζνπζαο πνηά είλαη 
ε πξνεηνηκαζία πνπ πξέπεη λα θάλεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θξάηεζε. 
Παξάιιεια , έρνληαο ζπγθεληξώζεη ε εθαξκνγή όινπο ηνπο  ππεύζπλνπο 
αηζνπζώλ θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε αίζνπζα, ζα κπνξνύζε 
λα πινπνηεί θαη ην πξόγξακκα βαξδηώλ ησλ ππεπζύλσλ. Γηα παξάδεηγκα, 
εάλ ζηελ αίζνπζα 001 ηνπ Κεληξηθνύ Κηηξίνπ ππάξρνπλ 3 θξαηήζεηο πνπ ε 
κία μεθηλά ζηηο 08:00 θαη ε ηειεπηαία ηειεηώλεη ζηηο 14:00 γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ηόηε ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ Υπεπζύλνπ ηεο 
Αίζνπζαο 001 ζα ήηαλ 08:00-14:00. Καη‟ αληηζηνηρία ζα κπνξνύζε λα 
εηνηκάδεη ην πξόγξακκα βαξδηώλ γηα ην ζύλνιν ησλ ππεπζύλσλ. 
 

 Δπεκηάζειρ από ηην πλεςπά ηων Φοιηηηών (Students) 
 
Μία επηπιένλ επέθηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί, είλαη ε 
δεκηνπξγία ελόο επηπξόζζεηνπ ηύπνπ ρξήζηε, ν νπνίνο ζα απεπζύλεηαη 
ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έηζη, ζα κπνξνύζαλ λα εγγξάθνληαη 
θαη νη θνηηεηέο θαη λα παξαθνινπζνύλ θαη απηνί βάζεη ησλ θξαηήζεσλ ην 
εβδνκαδηαίν ηνπο πξόγξακκα. 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ αξθεηά βήκαηα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ώζηε ε 

εθαξκνγή λα γίλεη αθόκα πην δηα-δξαζηηθή θαη λα επηηξέπεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο βάζεη 
ηνπ ηύπνπ ρξήζηε. Ωζηόζν, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ην ήδε πινπνηεκέλν θνκκάηη 
απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή, ε νπνία πεξηιακβάλεη όιεο εθείλεο ηηο δπλαηόηεηεο 
πνπ ζα ήζειε έλαο ρξήζηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία θξάηεζε. Σπλνςίδνληαο, ινηπόλ, 
ην ζύζηεκα θξαηήζεσλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο απνηειεί 
έλα πιήξεο πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, πνπ δελ έρεη ηίπνηα λα δειέςεη από ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. 
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Ενότητα 7η . Βιβλιογραφία 

 
 [Robin Nixon] OReilly Learning PHP MySQL and Javascipt Jun 2009.pdf 

 [Ethan_Marcotte]_Responsive_Web_Design.pdf 

 https://studio.uxpin.com/blog/responsive-vs-adaptive-design-whats-best-choice-designers/ 

 https://studio.uxpin.com/ebooks/ux-design-trends-responsive-adaptive-web-design/ 

 https://studio.uxpin.com/ebooks/ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_web_design 

 https://www.ebooks-it.net/ebook/high-performance-responsive-design 

 http://filepi.com/i/4uj5ZmJ 

 http://kammerkunst.de/data/Adaptive-Web-Design.pdf 

 http://www.techrepublic.com/blog/web-designer/what-is-the-difference-between-responsive-

vs-adaptive-web-design/ 

 https://econsultancy.com/blog/64914-what-is-adaptive-web-design-awd-and-when-should-

you-use-it/ 

 https://econsultancy.com/blog/64833-adaptive-web-design-pros-and-cons 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_website 
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Ενότητα 8η . Παράρτημα 

 
Παξνπζίαζε Αλαιπηηθνύ Κώδηθα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ drop down lists ζην κελνύ ηνπ «User» 

 
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"> 
 </script> 
 <script> 
  
  //thes na deis tous aplous users H' tous admin? 
  function showUserType(str) 
  { 
   document.getElementById("userinfo").innerHTML=""; 
   document.getElementById("user").innerHTML=""; 
   if (str=="") 
   { 
    document.getElementById("usertype").innerHTML=""; 
    document.getElementById("userinfo").innerHTML=""; 
    return; 
   } 
   if (window.XMLHttpRequest) 
   {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
    xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
   } 
   else 
   {// code for IE6, IE5 
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
   } 
   xmlhttp.onreadystatechange=function() 
   { 
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  {          
document.getElementById("usertype").innerHTML=xmlhttp.responseT

ext; 
    } 
   } 
   xmlhttp.open("GET","users_per_type.php?q="+str,true); 
   xmlhttp.send(); 
  } 
   
  //gia tin katigoria xristi pou epelekses - des olous tous xristes 
  function showUsers(str) 
  { 
   document.getElementById("userinfo").innerHTML=""; 
   document.getElementById("user").innerHTML=""; 
   if (str=="") 
   { 
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      document.getElementById("userinfo").innerHTML=""; 
      return; 
    } 
   if (window.XMLHttpRequest) 
    {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
      xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
    } 
   else 
   {// code for IE6, IE5 
      xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
    } 
   xmlhttp.onreadystatechange=function() 
    { 
     if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 
    { 

        
document.getElementById("userinfo").innerHTML=xmlhttp.responseText; 

    } 
    } 
  xmlhttp.open("GET","show_user_info.php?q="+str,true); 
  xmlhttp.send(); 
  } 
   
  function editUser(str) 
  { 
   var xmlhttp; 
   document.getElementById("userinfo").innerHTML=""; 
   if (str=="") 
   { 
      document.getElementById("user").innerHTML=""; 
      return; 
    } 
   if (window.XMLHttpRequest) 
   {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
      xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
   } 
   else 
   {// code for IE6, IE5 
      xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
   } 
   xmlhttp.onreadystatechange=function() 
   { 
      if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 
    { 

     
document.getElementById("userinfo").innerHTML=xmlhttp.responseTe
xt; 

    } 
     } 
   xmlhttp.open("GET", "edit_user.php?q="+str, true); 
   xmlhttp.send(); 
  } 
   
  function cancelUsers(str) 
  { 
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   var x = confirm("If you leave this page, your changes will not be saved!"); 
   if (x)  
   { 
    document.getElementById("userinfo").innerHTML=""; 
    document.getElementById("user").innerHTML=""; 
    if (str=="") 
      { 
       document.getElementById("user").innerHTML=""; 
       return; 
      } 
    if (window.XMLHttpRequest) 
      {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
      xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
      } 
    else 
      {// code for IE6, IE5 
       xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
      } 
    xmlhttp.onreadystatechange=function() 
      { 
       if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 
     { 

      
document.getElementById("userinfo").innerHTML=xmlhttp.r
esponseText; 

     } 
     } 
   xmlhttp.open("GET","show_user_info.php?q="+str,true); 
   xmlhttp.send(); 
   } 
   else  
   { 
    return false;    
   } 
  } 
   
  function deleteUser(str) 
  { 
   var x = confirm("Are you sure you want to delete this user???"); 
   if (x)  
   { 
    return true; 
   } 
   else  
   { 
    return false;    
   } 
  }  
   
  function ValidateUsr(i1, i2, i3, i4, i5, i6) 
  { 
    
   var a=document.forms["lab_form"]["username"].value; 
   var b=document.forms["lab_form"]["password"].value; 
   var c=document.forms["lab_form"]["name"].value; 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Επγνύξε Σσηεξία ΜΠΣΠ 12024 

Unipi Lab Reservation System 

 

106 

   var d=document.forms["lab_form"]["surname"].value; 
   var e=document.forms["lab_form"]["usertype"].value; 
   var f=document.forms["lab_form"]["mail"].value; 
 
 
 

if ((a==null || a=="")||(b==null || b=="")||(c==null || c=="")||(d==null || d=="")||(e==null 
|| e=="")||(f==null || f=="")) 

   { 
    alert("It is necessary to fill all the fields!"); 
    return false; 
   } 
   else if ((a==i1)&&(b==i2)&&(c==i3)&&(d==i4)&&(e==i5)&&(f==i6)) 
   { 
    alert("You haven't changed anything!"); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    return true; 
   } 
  } 
 </script> 
 </head> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"/> 
  
 <body> 
   
 <table width='100%'> 
  <tr> 
   <td> 
    <?php include 'top_menu.php'; ?> 
    <?php include 'tab.php'; ?> 
   </td> 
  </tr> 
 </table> 
   
  <form id="registration" action="insert_user.php"  method="post"> 
   <input type="submit" class="submit_insert" value="Insert a New User"> 
  </form> 
  <h3>Search - Edit Existing Users</h3> 
  <table> 
   <tr> 
    <td> 
     <select name="usertype" onchange="showUserType(this.value)"> 
      <option value="">Select User Type:</option> 
      <option value="user">User</option> 
      <option value="admin">Administrator</option> 
     </select> 
    </td> 
   </tr> 
  </table> 
   
 <div id="usertype"></div> 
 <div id="userinfo"></div> 
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 <div id="user"></div> 
  
 </body> 
</html> 

 

 

 
Παξνπζίαζε Αλαιπηηθνύ Αιγνξίζκνπ Γεκηνπξγίαο Πνιιαπιώλ Κξαηήζεσλ 

$k=0; 
 $dt_list=array(); 
  
 if ($when=="n-Weekly")  
 { 
  $r_day=array(); 
  if(!empty($_POST['repeat_day'])) { 
   foreach($_POST['repeat_day'] as $repeat_day) { 
    $r_day[]=$repeat_day; 
   } 
  } 
  $c=0; 
  while ($c<$frequence)  
  { 

$sql="SELECT date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$datetime', INTERVAL 1-
DAYOFWEEK('$datetime') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS Mon 

 
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$datetime', INTERVAL 2-
DAYOFWEEK('$datetime') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS Tue 

     
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$datetime', INTERVAL 3-
DAYOFWEEK('$datetime') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS 
Wed 

     
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$datetime', INTERVAL 4-
DAYOFWEEK('$datetime') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS Thu 

     
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$datetime', INTERVAL 5-
DAYOFWEEK('$datetime') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS Fri 

     
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$datetime', INTERVAL 6-
DAYOFWEEK('$datetime') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS 
Sat"; 

   
$q2=mysql_query($sql, $con) or die(mysql_error()); 

   $result2=mysql_fetch_assoc($q2); 
    for ($i=0; $i<count($r_day); $i++) { 
    if ($c<$frequence) 
    { 
     if ($c==0) 
     { 
      $r1=$r_day[$i]; 
      $temp=$result2[$r1]; 
      if ($datetime<=$temp) 
      { 
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       $c=$c+1; 
       $j=0; 
       while ($j<$duration) { 
        if ($j==0) { 
         $dt_list[]=$temp; 
        } 
        else {    
         $dt_list[]=date('Y-m-d H:i:s', 
strtotime($temp ." +{$j} hours")); 
        } 
       $j=$j+1; 
       } 
      } 
     } 
     else 
     { 
      $c=$c+1; 
      $r1=$r_day[$i]; 
      $temp=$result2[$r1]; 
      $j=0; 
      while ($j<$duration) { 
       if ($j==0) { 
        $dt_list[]=$temp; 
       } 
       else { 
        $dt_list[]=date('Y-m-d H:i:s', 
strtotime($temp ." +{$j} hours")); 
       } 
       $j=$j+1; 
      } 
     } 
    }  
    } 
    
   $datetime=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +7 days")); 
   } 

}  
    

while ($k < $frequence) { 
  switch($when) 
  { 
   case('None'): 
    $j=0; 
    while ($j<$duration) { 
     if ($j==0) { 
      $dt_list[]=$datetime; 
     } 
     else { 
      $dt_list[]=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +{$j} 
hours")); 
     } 
     $j=$j+1; 
    }   
   break; 
   case('Daily'):   
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    $j=0; 
     while ($j<$duration) { 
      if ($j==0) { 
       $dt_list[]=$datetime; 
      } 
      else { 
       $dt_list[]=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." 
+{$j} hours")); 
      } 
      $j=$j+1; 
     } 
     $datetime=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +1 days")); 
     $date=date('D', strtotime($datetime)); 
      
     if ($date=="Sun") { 
      $datetime=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +1 
days")); 
     }  
   break; 
   
 

case('Weekly'):   
    $j=0; 
    while ($j<$duration) { 
     if ($j==0) { 
      $dt_list[]=$datetime; 
     } 
     else { 
      $dt_list[]=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +{$j} 
hours")); 
     } 
     $j=$j+1; 
    } 
    $datetime=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +7 days")); 
    $date=date('D', strtotime($datetime)); 
        
   break; 
    

case('Monthly'):   
    $j=0; 
    while ($j<$duration) { 
     if ($j==0) { 
      $dt_list[]=$datetime; 
     } 
     else { 
      $dt_list[]=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +{$j} 
hours")); 
     } 
     $j=$j+1; 
    } 
     

$datetime=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +1 months")); 
    $date=date('D', strtotime($datetime)); 
    if ($date=="Sun") { 
     $datetime=date('Y-m-d H:i:s', strtotime($datetime ." +1 days")); 
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    }    
   break; 
  } 
  $k=$k+1;  

} 
 
  
 

$union_array = array(); 
for ($n=0; $n<count($dt_list); $n++) { 

  if(($n+1) != count($dt_list)) 
  { 
   $union_array[] = "(SELECT '" . $dt_list[$n] . "' AS DD, '" . $lab . "' AS LAB) UNION ALL "; 
  } 
  else 
  { 
   $union_array[] = "(SELECT '" . $dt_list[$n] . "' AS DD, '" . $lab . "' AS LAB)"; 
  } 

} 
  

$tmp_union = implode($union_array); 
$sql10 = "SELECT  

   CASE  
    WHEN  BH.bh_date IS NOT NULL THEN 'BANK_HOLIDAY' 
    WHEN (R.reserve_date IS NULL AND BH.bh_date IS NULL) THEN 'FREE'  
    ELSE 'RESERVED' 
    END AS LAB_STATUS, 
    T.DD AS USER_DTLIST 
  FROM  
   (" . $tmp_union .  ") AS T 
   LEFT OUTER JOIN reservation AS R  
   ON T.DD = R.reserve_date AND R.lab_id = T.LAB 
   LEFT OUTER JOIN bank_holidays AS BH  
   ON DATE(T.DD) = BH.bh_date 
  ORDER BY T.DD"; 
  

$q10=mysql_query($sql10, $con) or die(mysql_error()); 
  
?> 

 
Παξνπζίαζε SQL Query γηα ηελ Δκθάληζε ηνπ Δβδνκαδηαίνπ Πξνγξάκκαηνο Κξαηήζεσλ 

 
$query2="(SELECT 'HOURS/DATE' 

,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 1-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY), 
'%a%d/%m/%Y') AS MON 
 

,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 2-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY), 
'%a%d/%m/%Y') AS TUE 

 
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 3-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY), 

'%a%d/%m/%Y') AS WED 
 
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 4-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%a 

%d/%m/%Y') AS THU 
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,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 5-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%a 

%d/%m/%Y') AS FRI 
 
,date_format(DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 6-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY), '%a 

%d/%m/%Y') AS SAT 
) 
UNION ALL 

  ( 
  SELECT I.interval_name AS HOURS 
     ,CASE  
    WHEN (SELECT COUNT(*)  
     FROM bank_holidays  

   WHERE bh_date = DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 1-
DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY)>0) AND S1.title IS NULL THEN 'BANK_HOLIDAY'  

      WHEN S1.title IS NULL THEN 'FREE'  
      ELSE S1.title  
    END AS MON 
     ,CASE  
    WHEN (SELECT COUNT(*)  
     FROM bank_holidays  

    WHERE bh_date = DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 2-
DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY)>0) AND S2.title IS NULL THEN 'BANK_HOLIDAY'  

      WHEN S2.title IS NULL THEN 'FREE'  
      ELSE S2.title  
    END AS TUE 
     ,CASE  
     WHEN (SELECT COUNT(*)  
     FROM bank_holidays  

    WHERE bh_date = DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 3-
DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY)>0) AND S3.title IS NULL THEN 'BANK_HOLIDAY'  

      WHEN S3.title IS NULL THEN 'FREE'  
      ELSE S3.title  
    END AS WED 
     ,CASE  
    WHEN (SELECT COUNT(*)  
     FROM bank_holidays  
     WHERE bh_date = DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 4-
DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY)>0) AND S4.title IS NULL THEN 'BANK_HOLIDAY'  
       WHEN S4.title IS NULL THEN 'FREE'  
       ELSE S4.title  
   END AS THU 
    ,CASE  
    WHEN (SELECT COUNT(*)  
     FROM bank_holidays  
     WHERE bh_date = DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 5-
DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY)>0) AND S5.title IS NULL THEN 'BANK_HOLIDAY'  
    WHEN S5.title IS NULL THEN 'FREE'  
      ELSE S5.title  
   END AS FRI 
    ,CASE  
    WHEN (SELECT COUNT(*)  
     FROM bank_holidays  
     WHERE bh_date = DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 6-
DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY)>0) AND S6.title IS NULL THEN 'BANK_HOLIDAY'  
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      WHEN S6.title IS NULL THEN 'FREE'  
      ELSE S6.title  
   END AS SAT 

FROM intervals I 
 
 
 
 
LEFT OUTER JOIN 

  ( 
  SELECT I.interval_name AS int_name, A.title AS title, L.lab_name AS lab_name 
   FROM intervals I  
   INNER JOIN reservation R 

ON I.start=TIME(R.reserve_date)  AND DATE(R.reserve_date) = 
DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 1-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 
1 DAY) 

   INNER JOIN activities A 
    ON R.activities_id = A.activities_id  
   INNER JOIN lab L 
    ON R.lab_id = L.lab_id AND R.lab_id='$lab' 
   LEFT OUTER JOIN bank_holidays BH  

ON DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 1-DAYOFWEEK('$date') DAY), 
INTERVAL 1 DAY) = BH.bh_date 

) AS S1 
 ON I.interval_name = S1.int_name 
 LEFT OUTER JOIN 
 ( 
  SELECT I.interval_name AS int_name, A.title AS title, L.lab_name AS lab_name 
  FROM intervals I  
  INNER JOIN reservation R 

ON I.start=TIME(R.reserve_date)  AND DATE(R.reserve_date) = 
DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 2-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) 

  INNER JOIN activities A 
   ON R.activities_id = A.activities_id  
  INNER JOIN lab L 
   ON R.lab_id = L.lab_id AND R.lab_id='$lab' 
  ) AS S2 
 ON I.interval_name = S2.int_name 
 LEFT OUTER JOIN 
  ( 
  SELECT I.interval_name AS int_name, A.title AS title, L.lab_name AS lab_name 
  FROM intervals I  
  INNER JOIN reservation R 

ON I.start=TIME(R.reserve_date)  AND DATE(R.reserve_date) = 
DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 3-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) 

  INNER JOIN activities A 
   ON R.activities_id = A.activities_id  
  INNER JOIN lab L 
   ON R.lab_id = L.lab_id AND R.lab_id='$lab' 
 ) AS S3 
 ON I.interval_name = S3.int_name 
 LEFT OUTER JOIN 
  ( 
  SELECT I.interval_name AS int_name, A.title AS title, L.lab_name AS lab_name 
  FROM intervals I  
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  INNER JOIN reservation R 
ON I.start=TIME(R.reserve_date)  AND DATE(R.reserve_date) = 
DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 4-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) 

INNER JOIN activities A 
   ON R.activities_id = A.activities_id  
  INNER JOIN lab L 
   ON R.lab_id = L.lab_id AND R.lab_id='$lab' 
 ) AS S4 
 ON I.interval_name = S4.int_name 
 LEFT OUTER JOIN 
  ( 
  SELECT I.interval_name AS int_name, A.title AS title, L.lab_name AS lab_name 
  FROM intervals I  
  INNER JOIN reservation R 

ON I.start=TIME(R.reserve_date)  AND DATE(R.reserve_date) = 
DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 5-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) 

  INNER JOIN activities A 
   ON R.activities_id = A.activities_id  
  INNER JOIN lab L 
   ON R.lab_id = L.lab_id AND R.lab_id='$lab' 
  ) AS S5 
 ON I.interval_name = S5.int_name 
 LEFT OUTER JOIN 
  ( 
  SELECT I.interval_name AS int_name, A.title AS title, L.lab_name AS lab_name 
  FROM intervals I  
  INNER JOIN reservation R 

ON I.start=TIME(R.reserve_date)  AND DATE(R.reserve_date) = 
DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 6-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) 

  INNER JOIN activities A 
   ON R.activities_id = A.activities_id  
  INNER JOIN lab L 
   ON R.lab_id = L.lab_id AND R.lab_id='$lab' 
 ) AS S6 
 ON I.interval_name = S6.int_name 
ORDER BY I.interval_id)"; 
  
$result2=mysql_query($query2, $con) or die(mysql_error()); 
$query_mon="select DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 1-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) AS day"; 
$res1=mysql_query($query_mon, $con) or die(mysql_error()); 
$mon_date=mysql_fetch_assoc($res1); 
$mon=$mon_date['day']; 
 
$query_tue="select DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 2-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) AS day"; 
$res2=mysql_query($query_tue, $con) or die(mysql_error()); 
$tue_date=mysql_fetch_assoc($res2); 
$tue=$tue_date['day']; 
 
$query_wed="select DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 3-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) AS day"; 
$res3=mysql_query($query_wed, $con) or die(mysql_error()); 
$wed_date=mysql_fetch_assoc($res3); 
$wed=$wed_date['day']; 
 
$query_thu="select DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 4-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) AS day"; 
$res4=mysql_query($query_thu, $con) or die(mysql_error()); 
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$thu_date=mysql_fetch_assoc($res4); 
$thu=$thu_date['day']; 
 
$query_fri="select DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 5-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) AS day"; 
$res5=mysql_query($query_fri, $con) or die(mysql_error()); 
$fri_date=mysql_fetch_assoc($res5); 
$fri=$fri_date['day']; 
 
$query_sat="select DATE_ADD(ADDDATE('$date', INTERVAL 6-DAYOFWEEK('$date') DAY), INTERVAL 1 DAY) AS day"; 
$res6=mysql_query($query_sat, $con) or die(mysql_error()); 
$sat_date=mysql_fetch_assoc($res6); 
$sat=$sat_date['day']; 


