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Εισαγωγή
Το λογισµικό PostgraDB υλοποιεί τις λειτουργίες του Φοιτητολογίου ενός
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Είναι προσαρµοσµένο στις
ανάγκες του ΠΜΣ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επιστήµη και Τεχνολογία
Υδατικών Πόρων. Εντούτοις εύκολα µπορεί να προσαρµοστεί σε αντίστοιχα ΠΜΣ.
Το λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών
από την ώρα που θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ έως την αποφοίτησή
τους. Είναι σε θέση να εκτυπώνει µε παραµετροποιηµένο τρόπο έγγραφα,
πιστοποιητικά και καταστάσεις, καθώς και να πραγµατοποιεί σύνθετες αναζητήσεις
και στατιστικές αναλύσεις παρουσιάζοντάς τις σε µορφή γραφηµάτων και πινάκων.
Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Borland Delphi και γλώσσα
προγραµµατισµού Object Pascal. Ως Βάση ∆εδοµένων του Φοιτητολογίου
χρησιµοποιήθηκε η Microsoft Access ενώ ο σχεδιασµός της Βάσης έγινε µε την
υποστήριξη του λογισµικού PowerDesigner της Sybase.
Αφορµή για την ανάπτυξη του παρόντος λογισµικού υπήρξε η ιδέα εκπόνησης
έκθεσης στατιστικών αναλύσεων προέλευσης και επίδοσης των µεταπτυχιακών
φοιτητών µε πρωτοβουλία του Καθηγητή κύριου Γ. Χριστοδούλου ∆ιευθυντή του
∆ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Σύντοµα έγινε αντιληπτό ότι για τη
διευκόλυνση τέτοιου είδους αναλύσεων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός
Φοιτητολογίου µε ανάλογες δυνατότητες.
Κατά την ανάπτυξη του PostgraDB πολύτιµη υπήρξε η συµβολή της κυρίας Ε.
Γκιόκα, γραµµατέας του ∆ΠΜΣ, που πρόθυµα έδωσε πληροφορίες και διευκρινίσεις
για τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Με τις υποδείξεις της ενίσχυσε την
προσπάθεια ώστε να καταστεί το νέο Φοιτητολόγιο περισσότερο λειτουργικό, ενώ
παράλληλα βοήθησε ώστε να εµπλουτιστεί µε δεδοµένα που τηρούσε η γραµµατεία
του ∆ΠΜΣ. Επίσης στατιστικές αναλύσεις που είχαν διενεργηθεί παλαιότερα από τον
∆ρ. Ν. Μαλάµο χρησιµοποιήθηκαν ως πρότυπο για την ανάπτυξη πινάκων,
γραφηµάτων κλπ. Από παλαιότερες επεξεργασίες του ιδίου χρησιµοποιήθηκαν
ορισµένα δεδοµένα φοιτητών του ∆ΠΜΣ.

1.1

Η επιφάνεια εργασίας
Αµέσως µετά την έναρξη του προγράµµατος εµφανίζεται η κύρια φόρµα του
λογισµικού αποτελούµενη από τα εξής µέρη:
Â Το βασικό µενού στο άνω µέρος της φόρµας. ∆ιακρίνονται οι οµάδες
επιλογών: α) Πίνακες αναφοράς, β) Επεξεργασίες,γ) Έγγραφα, δ) Ανάλυση
και ε) Πληροφορίες.
Â Στο αριστερό µέρος της φόρµας εµφανίζεται ο πίνακας επιλεγµένων
φοιτητών. Υπογραµµίζεται ότι ο πίνακας αυτός δεν εµφανίζει όλους τους
καταχωρηµένους στη Βάση φοιτητές, παρά µόνο αυτούς που έχουν επιλεγεί
(βλ. Αναζήτηση).
Â Στο δεξιό µέρος της φόρµας εµφανίζεται η καρτέλα αναζήτησης καθώς και οι
καρτέλες µε τα στοιχεία των φοιτητών.
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Πλοήγηση στις εγγραφές της Βάσης ∆εδοµένων
Το σύστηµα υιοθετεί ένα ενιαίο περιβάλλον για την πλοήγηση του χρήστη στις
εγγραφές της βάσης δεδοµένων, είτε πρόκειται για τον πίνακα των φοιτητών είτε για
άλλους πίνακες όπως τους πίνακες αναφοράς. Κάθε εγγραφή χαρακτηρίζεται από
έναν µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης (id) ο οποίος παράγεται αυτόµατα από το
σύστηµα της βάσης δεδοµένων. Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει την
παρακάτω οµάδα κουµπιών για την πλοήγηση µεταξύ των εγγραφών:

Η χρήση των συµβόλων επεξηγείται στη συνέχεια:
Οδηγεί στην πρώτη εγγραφή
Οδηγεί στην προηγούµενη εγγραφή
Οδηγεί στην επόµενη εγγραφή
Οδηγεί στην τελευταία εγγραφή
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Κατάσταση εισαγωγής νέας εγγραφής (Insert)
∆ιαγράφει την τρέχουσα εγγραφή
Επιτρέπει την τροποποίηση της τρέχουσας εγγραφής
Οι αλλαγές οριστικοποιούνται στην βάση
Ακύρωση αλλαγών, η εγγραφή δεν τροποποιείται
Ο πίνακας στον οποίον αναφέρονται τα κουµπιά πλοήγησης εµφανίζεται στην οθόνη
του χρήστη. Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες, ο χρήστης µπορεί να µεταβεί σε
όποια εγγραφή θέλει χρησιµοποιώντας το ποντίκι ή τα πλήκτρα του κέρσορα (πάνω
και κάτω).

1.3

Βάση ∆εδοµένων
Η παρούσα Βάση ∆εδοµένων αναπτύχθηκε στην έκδοση 1.0 από τον Νοέµβριο 2006
έως τον ∆εκέµβριο 2007. Σχεδιάστηκε µε βάση τους φακέλους στους οποίους
καταχωρούνταν από τη γραµµατεία σε έντυπη µορφή όλα τα χρήσιµα στοιχεία των
φοιτητών. Έτσι η Βάση ∆εδοµένων συµπεριλαµβάνει στοιχεία που έχουν σχέση µε
την ακαδηµαϊκή πορεία των φοιτητών όπως το ΑΕΙ προέλευσης, τα µαθήµατα και οι
διδάσκοντες, οι εγγραφές µαθηµάτων κλπ. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε κατά τον
σχεδιασµό στην εισαγωγή περιορισµών (foreign key constraints, unique indexes)
ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα της Βάσης και να περιορίζονται τα σφάλµατα κατά
την εισαγωγή δεδοµένων.
Ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Βάσης ∆εδοµένων (RDBMS) επιλέχθηκε η Microsoft
Access παρά τους περιορισµούς και τις αδυναµίες που παρουσιάζει. Οι λόγοι
επιλογής της συγκεκριµένης RDBMS αφορούσαν κυρίως στον εύκολο τρόπο χρήσης
και στην ευκολία σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων, σε συνδυασµό µε τις
περιορισµένες απαιτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής.
∆εδοµένα για την αρχικοποίηση της Βάσης
Χρησιµοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που ήταν διαθέσιµα έως την ολοκλήρωση του
έργου σε ηλεκτρονική µορφή ενώ πλήθος στοιχείων που ήταν σε έντυπη µορφή
καταχωρήθηκαν στη Βάση χάριν πληρότητας. Αν και καταχωρήθηκαν όλοι οι
εγγεγραµµένοι και υποψήφιοι φοιτητές από την αρχή λειτουργίας του ∆ΠΜΣ,
εντούτοις αρκετά στοιχεία φοιτητών παλαιότερων ετών δεν καταχωρήθηκαν στη
Βάση διότι εκτιµήθηκε ότι το κόστος αυτής της προσπάθειας θα ήταν δυσανάλογα
µεγαλύτερο σε σχέση µε τη χρησιµότητα του αποτελέσµατος. Βεβαίως, όλα τα
στοιχεία διατίθενται σε έντυπη µορφή από τη γραµµατεία του ΠΜΣ.
Συγκεκριµένα, η Βάση ∆εδοµένων έως την σύνταξη του παρόντος κειµένου δεν
περιλαµβάνει λεπτοµέρειες από την πορεία των φοιτητών στο ΠΜΣ (µαθήµατα,
βαθµοί µαθηµάτων µεταπτυχιακή εργασία κλπ.) της περιόδου 1998-99 έως 2002-03
(5 ακαδηµαϊκά έτη). Τα στοιχεία των φοιτητών της περιόδου αυτής που έχουν
καταχωρηθεί είναι τα ακόλουθα:
Â Όνοµα
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Â Επώνυµο
Â Όνοµα πατρός (επιλεκτικά)
Â Σχολή και ΑΕΙ προέλευσης
Â Βαθµός 1ου πτυχίου (µόνο για τους εγγεραµµένους φοιτητές και επιλεκτικά για
τους υπόλοιπους)
Â Έτος 1ης εγγραφής
Â Κατεύθυνση σπουδών
Â Ηµεροµηνία λήψης Μ∆Ε
εγγεραµµένους φοιτητές)

-

Αποτυχία

λήψης

Μ∆Ε

(µόνο

για

τους

Â Βαθµός Μ∆Ε
Από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-04 και πέρα, όλα τα υφιστάµενα στοιχεία τόσο των
υποψήφιων όσο και των εγγεγραµµένων φοιτητών έχουν καταχωρηθεί στη Βάση.
Εντούτοις έγιναν κάποιοι επί µέρους συµβιβασµοί για τους φοιτητές των ετών 200304 έως και 2006-07 που οφείλονται στην έλλειψη στοιχείων ή στην µεγάλη
προσπάθεια που θα χρειαζόταν η ανάκτησή τους:
Â ∆εν έχουν καταχωρηθεί στην Βάση έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2006-07 οι
επιλαχόντες φοιτητές.
Â Οι υποψήφιοι φοιτητές που δεν εγγράφηκαν εµφανίζονται ως απορριφθέντες.
Στην πραγµατικότητα ένα µέρος αυτών παραιτήθηκαν από την υποψηφιότητά
τους και θα έπρεπε να εµφανίζονται ως παραιτηθέντες.
Â Η ηµεροµηνίες υποψηφιότητας, επιλογής
περισσότερες φορές κατά προσέγγιση.

ή

απόρριψης

είναι

στις

Â Η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης δεν είναι γνωστή παρά µόνον το έτος. Ως εκ
τούτου και λόγω περιορισµού του πεδίου στη Β∆, ως ηµεροµηνία γέννησης
εµφανίζεται η 1/1 του εκάστοτε έτους.
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Πίνακες αναφοράς
Αρχικά στη Βάση ∆εδοµένων πρέπει να καταχωρηθούν ορισµένα βασικά στοιχεία τα
οποία χαρακτηρίζουν το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και στα οποία θα
βασιστούν οι εγγραφές των φοιτητών. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στους
λεγόµενους Πίνακες Αναφοράς (lookup tables) και περιλαµβάνουν στοιχεία από τις
ακόλουθες κατηγορίες:
Â Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ)
Â Σχολές ΑΕΙ
Â Κατευθύνσεις (Ροές) του ∆ΠΜΣ
Â Μαθήµατα του ∆ΠΜΣ
Â Μέλη ∆ΕΠ
Â ∆ιδάσκοντες Μαθηµάτων
Τα στοιχεία που αναφέρονται µε αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα
στοιχεία συµπληρώνονται προαιρετικά.

2.1

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Η φόρµα ΑΕΙ εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή από το µενού της κύριας φόρµας
του Φοιτητολογίου Πίνακες αναφοράς/ΑΕΙ:

Στον πίνακα των ΑΕΙ αναγράφονται όλα τα σηµαντικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τα
οποία έχουν αποφοιτήσει (υποψήφιοι) φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Στο άνω µέρος της φόρµας αναγράφονται όλα τα καταχωρηµένα ΑΕΙ. Ο
πίνακας αυτός δεν είναι εγγράψιµος (read-only). Για την εγγραφή νέου ΑΕΙ ή την
τροποποίηση των στοιχείων ενός υφιστάµενου χρησιµοποιούνται τα πεδία και τα
κουµπιά πλοήγησης στο κάτω µέρος της φόρµας.

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος
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Σχολές
Η φόρµα σχολών εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή από το µενού της κύριας
φόρµας του Φοιτητολογίου Πίνακες αναφοράς/Σχολές:

Στον πίνακα των ΑΕΙ αναγράφονται όλες οι σχολές ή τµήµατα (departments) των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τα οποία έχουν αποφοιτήσει φοιτητές του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο άνω µέρος της φόρµας αναγράφονται
όλες οι καταχωρηµένες σχολές, τα καταχωρηµένα ΑΕΙ και ένας συντελεστής
βαρύτητας της διπλωµατικής εργασίας ως ποσοστό επί του τελικού βαθµού του
πτυχίου. Ο πίνακας αυτός δεν είναι εγγράψιµος (read-only). Για την εγγραφή νέας
σχολής ή την τροποποίηση των στοιχείων µιας υφιστάµενης χρησιµοποιούνται τα
© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος
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πεδία και τα κουµπιά πλοήγησης στο κάτω µέρος της φόρµας. Σηµειώνεται ότι για
την καταχώρηση νέας σχολής θα πρέπει προηγουµένως να έχει καταχωρηθεί το
εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο ανήκει (βλ. φόρµα ΑΕΙ).

2.3

Κατευθύνσεις
Η φόρµα κατευθύνσεων εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή από το µενού της κύριας
φόρµας του Φοιτητολογίου Πίνακες αναφοράς/Κατευθύνσεις:

Ο πίνακας κατευθύνσεων σπάνια τροποποιείται. Μπορεί να προστεθεί µια νέα
κατεύθυνση ή να τροποποιηθεί η ονοµασία µιας υφιστάµενης. Για λόγους ασφαλείας
η διαγραφή µιας κατεύθυνσης είναι εφικτή µόνο εφόσον δεν χρησιµοποιείται είτε ως
επιλογή κατεύθυνσης φοιτητή είτε ως κατεύθυνση µαθήµατος.
© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος
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Μαθήµατα
Η φόρµα µαθηµάτων εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή από το µενού της κύριας
φόρµας του Φοιτητολογίου Πίνακες αναφοράς/Μαθήµατα:

Στη φόρµα µαθηµάτων αναγράφονται όλα τα µαθήµατα, προπτυχιακά ή
µεταπτυχιακά τα οποία έχουν σχέση µε το ΠΜΣ είτε ως προαπαιτούµενα για
κάποιους φοιτητές είτε ως κανονικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Στο
άνω µέρος της φόρµας αναγράφονται όλες οι καταχωρήσεις µαθηµάτων. Ο πίνακας
αυτός δεν είναι εγγράψιµος (read-only). Για την εγγραφή νέου µαθήµατος ή την
τροποποίηση των στοιχείων ενός υφιστάµενου, χρησιµοποιούνται τα πεδία και τα
κουµπιά πλοήγησης στο κάτω µέρος της φόρµας:
Â ID: Ο µοναδικός κωδικός του µαθήµατος. ∆ίνεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Â Κωδικός: Αναγράφεται ένας ακέραιος αριθµός ως κωδικός του µαθήµατος, ο
οποίος δεν πρέπει υποχρεωτικά να είναι µοναδικός σε όλους του
καταχωρηµένους κωδικούς µαθηµάτων. Ενδέχεται δύο ή περισσότερες
καταχωρήσεις να έχουν ίδιο κωδικό.
© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος
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Â Τίτλος: Αναγράφεται ο τίτλος του µαθήµατος
Â Κατεύθυνση: Η κατεύθυνση στην οποία ανήκει το µάθηµα. Επιλέγεται από το
πτυσσόµενο µενού µια κατεύθυνση από αυτές που έχουν καταχωρηθεί στη
Βάση (βλ. φόρµα Κατευθύνσεων). Σε περίπτωση που το µάθηµα δεν ανήκει
σε κάποια κατεύθυνση, τότε το πεδίο παραµένει κενό. Το πεδίο µπορεί να
καθαριστεί επιλέγοντάς το και πατώντας κατόπιν το πλήκτρο Delete.
Â Επιλογή Υποχρεωτικό: Η επιλογή υποδηλώνει ότι το µάθηµα είναι
υποχρεωτικό για τους φοιτητές πού έχουν επιλέξει τη συγκεκριµένη
κατεύθυνση.
Â Επιλογή Επίκαιρο: Η επιλογή υποδηλώνει ότι το µάθηµα διδάσκεται στο
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. Αντίστοιχα, µαθήµατα που δεν διδάσκονται πλέον
έχουν αποεπιλεγµένη τη συγκεκριµένη επιλογή.
Â Επιλογή Μεταπτυχιακό: Η επιλογή υποδηλώνει ότι το µάθηµα ανήκει στο
παρόν ΠΜΣ.
Â Επιλογή Χειµερινή περίοδος: Η επιλογή υποδηλώνει ότι το µάθηµα
διδάσκεται στη χειµερινή περίοδο. Μαθήµατα που διδάσκονται στην εαρινή
περίοδο έχουν αποεπιλεγµένη τη συγκεκριµένη επιλογή.

Σηµειώσεις
Για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός µαθήµατος εφόσον δεν
έχουν προηγουµένως διαγραφεί όλες οι καταχωρήσεις συσχετίσεων του
συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε περίπτωση σηµαντικών τροποποιήσεων των
στοιχείων ενός µαθήµατος (π.χ. αλλαγή τίτλου, περιόδου διδασκαλίας) συνιστάται
να καταχωρηθεί το µάθηµα εκ νέου ώστε να διατηρηθούν και τα παλαιότερα
στοιχεία του µαθήµατος.

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος
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Μέλη ∆ΕΠ
Η φόρµα µελών ∆ΕΠ εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή από το µενού της κύριας
φόρµας του Φοιτητολογίου Πίνακες αναφοράς/Μέλη ∆ΕΠ:

Στον πίνακα µελών ∆ΕΠ αναγράφονται όλα τα µέλη ∆ΕΠ που έχουν σχέση µε το
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών π.χ. µε την ιδιότητα του διδάσκοντος ενός
µαθήµατος ή του µέλους της εξεταστικής επιτροπής. Στο άνω µέρος της φόρµας
αναγράφονται όλα τα καταχωρηµένα µέλη ∆ΕΠ. Ο πίνακας αυτός δεν είναι
εγγράψιµος (read-only). Για την εγγραφή νέου µέλους ή την τροποποίηση των
στοιχείων ενός υφιστάµενου µέλους χρησιµοποιούνται τα πεδία και τα κουµπιά
πλοήγησης στο κάτω µέρος της φόρµας.

Πατώντας το κουµπί που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο Email (
) εµφανίζεται το
εργαλείο αποστολής email του χρήστη µε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µέλους
© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος
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∆ΕΠ συµπληρωµένη (σε περίπτωση αυτή είναι καταχωρηµένη στη Βάση).
Σηµειώνεται ότι η καταχώρηση ενός µέλους ∆ΕΠ ως διδάσκων ενός µαθήµατος
γίνεται κατόπιν από τη φόρµα ∆ιδασκόντων.

2.6

∆ιδάσκοντες
Η φόρµα διδασκόντων εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή από το µενού της κύριας
φόρµας του Φοιτητολογίου Πίνακες αναφοράς/∆ιδάσκοντες:

Στη φόρµα διδασκόντων αναγνωρίζεται σε µέλη ∆ΕΠ η ιδιότητα του διδάσκοντος σε
συγκεκριµένα µαθήµατα. Για να καταχωρηθεί µια συσχέτιση µέλους ∆ΕΠ-Μάθηµα
πρέπει τόσο το µέλος ∆ΕΠ όσο και το µάθηµα να έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί
στη Βάση από τους αντίστοιχους πίνακες αναφοράς (βλ. Μαθήµατα και Μέλη ∆ΕΠ).
Στο άνω µέρος της φόρµας αναγράφονται όλοι οι καταχωρηµένοι διδάσκοντες
µαθηµάτων. Επίσης αναφέρεται ο συντονιστής του µαθήµατος. Ο πίνακας αυτός δεν
είναι εγγράψιµος (read-only). Για την εγγραφή νέας συσχέτισης ή την τροποποίηση
των στοιχείων µιας υφιστάµενης χρησιµοποιούνται τα πεδία και τα κουµπιά
πλοήγησης στο κάτω µέρος της φόρµας.
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Αναζήτηση
Από την καρτέλα Αναζήτηση της βασικής φόρµας µπορεί ο χρήστης να
πραγµατοποιήσει εξειδικευµένες αναζητήσεις στη Βάση ∆εδοµένων. Στα κριτήρια
αναζήτησης περιλαµβάνονται:
Â Προσωπικά στοιχεία (Επώνυµο, φύλλο, ηµ/νια γέννησης)
Â Στοιχεία προπτυχιακών σπουδών (Σχολή προέλευσης, έτος και βαθµός
απόκτησης πτυχίου) και
Â Στοιχεία µεταπτυχιακών σπουδών (παλαιότερη και παρούσα κατάσταση,
κατεύθυνση, επιλεγµένα µαθήµατα, βαθµός Μ∆Ε, βαθµός µεταπτυχιακής
εργασίας, στοιχεία αποφοίτησης)
Αφού συµπληρωθούν τα πεδία, η αναζήτηση µπορεί να ξεκινήσει µε το πάτηµα του
κουµπιού Αναζήτηση. Με την ολοκλήρωσή της, που µπορεί να διαρκέσει έως και
λίγα δευτερόλεπτα, εµφανίζονται τα αποτελέσµατα στον κατάλογο επιλεγµένων
φοιτητών που βρίσκεται στο αριστερό µέρος της φόρµας. Το πλήθος των φοιτητών
που εντοπίστηκαν αναγράφεται στη γραµµή κατάστασης, στο κάτω αριστερό µέρος
της φόρµας.
Με το κουµπί Καθαρισµός ακυρώνονται όλες οι επιλογές που έχουν γίνει στα πεδία
αναζήτησης, τα οποία επανέρχονται στην αρχική κατάσταση. Από αυτήν την
λειτουργία δεν επηρεάζεται ο πίνακας επιλεγµένων φοιτητών.
Κατά κανόνα κάθε αναζήτηση πραγµατοποιείται µε βάση το σύνολο των φοιτητών
που είναι καταχωρηµένοι στη Βάση ∆εδοµένων. Οι φοιτητές που εµφανίζονται στη
λίστα επιλεγµένων φοιτητών παίρνουν τη θέση αυτών που προϋπήρχαν ως
αποτέλεσµα παλαιότερης αναζήτησης. Αντίθετα, σε περίπτωση που επιλεγεί ο τύπος
αναζήτησης εµβάθυνση, τότε η αναζήτηση δεν πραγµατοποιείται µε βάση όλους
τους καταγεγραµµένους φοιτητές, παρά µόνον αυτούς που είχαν επιλεγεί από
παλαιότερη (παλαιότερες) αναζητήσεις και εµφανίζονται στον κατάλογο επιλεγµένων
φοιτητών. Το πλήθος των φοιτητών που θα προκύψει ως αποτέλεσµα αυτού του
τύπου αναζήτησης θα είναι πάντοτε ίδιο ή µικρότερο από το αρχικό. Σε περίπτωση
που επιλεγεί ο τύπος αναζήτησης συνάθροιση, τότε τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης προστίθενται σε αυτά που προϋπήρχαν στον κατάλογο επιλεγµένων
φοιτητών.
Με το πάτηµα του κουµπιού Εγγεγραµµένοι εµφανίζονται στην κατάλογο
επιλεγµένων φοιτητών µόνο εκείνοι, των οποίων η παρούσα κατάσταση είναι
εγγεγραµµένοι (βλ. Ιδιότητες φοιτητών). Αντίστοιχα, όλοι ανεξαιρέτως οι
καταχωρηµένοι φοιτητές εµφανίζονται µε το πάτηµα του κουµπιού Όλοι.
Το σύστηµα διαθέτει λειτουργία επαναφοράς της λίστας επιλεγµένων φοιτητών στην
(undo).
κατάσταση πριν από την τελευταία αναζήτηση, πατώντας το κουµπί
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Σηµειώσεις
Â Η επιλογή των φοιτητών µε τον παραπάνω τρόπο καταχωρείται στη Βάση
∆εδοµένων µε αποτέλεσµα η λίστα επιλεγµένων φοιτητών να παραµένει η ίδια
την επόµενη φορά που θα γίνει επανεκκίνηση της εφαρµογής.
Â Στο πεδίο Επώνυµο ο µηχανισµός αναζήτησης δεν διακρίνει µεταξύ πεζών
και κεφαλαίων χαρακτήρων, διακρίνει όµως µεταξύ τονισµένου και άτονου
φωνήεντος.
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Στοιχεία φοιτητή
Η κύρια φόρµα του Φοιτητολογίου συνοψίζει τα στοιχεία των φοιτητών που είναι
καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων, οµαδοποιηµένα στα ακόλουθα τέσσερα φύλλα
(καρτέλες):
Â Βασικά στοιχεία. Η καρτέλα αυτή συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία του
φοιτητή και που αφορούν: α) προσωπικά στοιχεία, β) παλαιότερες σπουδές
και γ) µεταπτυχιακές σπουδές στο παρόν ΠΜΣ.
Â Κατάσταση. Η καρτέλα αναγράφει την παρούσα και όλες τις προηγούµενες
καταστάσεις (ιδιότητες) του φοιτητή.
Â Μαθήµατα. Από αυτήν την καρτέλα γίνεται η διαχείριση των δηλώσεων
(εγγραφών) σε µαθήµατα καθώς και η παρακολούθηση των επιδόσεων των
φοιτητών στα µαθήµατα.
Â Μεταπτυχιακή εργασία. Η τελευταία
µεταπτυχιακής εργασίας των φοιτητών.

4.1

καρτέλα

αφορά

στοιχεία

της

Βασικά στοιχεία
Η καρτέλα συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του φοιτητή, τα οποία οµαδοποιούνται στις
εξής κατηγορίες:
Â Προσωπικά στοιχεία.
τηλέφωνο κλπ.)

(Ονοµατεπώνυµο,

όνοµα

πατρός,

διεύθυνση

Â 1ο πτυχίο.(Σχολή προέλευσης, βαθµός πτυχίου, βαθµολογία µαθηµάτων,
έτος απόκτησης κλπ.)
Â Μεταπτυχιακές σπουδές. Αφορούν τις σπουδές στο παρόν πρόγραµµα
µεταπτυχιακών σπουδών. Τυχόν πτυχία από άλλα ΠΜΣ µπορούν να
αναφερθούν αλλού (π.χ. στα πεδία Άλλα πτυχία, Παρατηρήσεις)
Η διαχείριση των εγγραφών στον πίνακα των φοιτητών γίνεται από τα κουµπιά
πλοήγησης στο κάτω αριστερό µέρος της φόρµας. Τα πεδία των οποίων η ονοµασία
συνοδεύεται από αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συµπληρωθούν µε
την πρώτη καταχώρηση του φοιτητή στο Φοιτητολόγιο. Όλα τα άλλα πεδία είναι
προαιρετικά και µπορούν να παραµείνουν κενά ή να συµπληρωθούν εκ των
υστέρων. Το ονοµατεπώνυµο σε συνδυασµό µε το όνοµα πατρός πρέπει να είναι
µοναδικά στη βάση δεδοµένων. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί διπλή καταχώρηση
µε τα ίδια παραπάνω στοιχεία εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
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Μετά τη συµπλήρωση της καρτέλας των βασικών στοιχείων του φοιτητή και
), το σύστηµα ελέγχει εάν πρόκειται
εισαγωγή των στοιχείων στη βάση (σύµβολο
για νέο υποψήφιο φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση προτείνει την αυτόµατη
καταχώρηση στον πίνακα καταστάσεων µε την ιδιότητα του "υποψήφιου" φοιτητή
(βλ. Ιδιότητες φοιτητή).

4.2

Ιδιότητες
Στη Βάση ∆εδοµένων καταχωρούνται όλες οι ιδιότητες (καταστάσεις) που
προσλαµβάνει ένας (υποψήφιος) φοιτητής από τη ώρα που υποβάλλει αίτηση
παρακολούθησης του προγράµµατος έως την αποχώρησή του από αυτό.
Συγκεκριµένα σε ένα καταχωρηµένο στη Βάση ∆εδοµένων άτοµο µπορούν να
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προσδοθούν οι ακόλουθες ιδιότητες:
Â Υποψήφιος. Με την ιδιότητα του υποψήφιου φοιτητή καταχωρείται στη Β∆
ένας ενδιαφερόµενος που υποβάλλει έγκυρη αίτηση παρακολούθησης του
προγράµµατος χωρίς να την αποσύρει έως την αξιολόγηση της
υποψηφιότητας από την Ε∆Ε.
Â Επιλαχών. Ένας ορισµένος αριθµός φοιτητών που δεν έχουν γίνει αρχικά
δεκτοί στο πρόγραµµα, προσλαµβάνει την ιδιότητα του επιλαχόντος. Στο
βαθµό που επιλεγµένοι φοιτητές παραιτηθούν από το δικαίωµα φοίτησης, οι
κενές θέσεις συµπληρώνονται µε ίσο αριθµό επιλαχόντων.
Â Απορριφθείς. Απορριφθέντες ορίζονται οι φοιτητές εκείνοι, οι οποίοι είτε ως
υποψήφιοι είτε ως επιλαχόντες και παρά τη θέλησή τους απορρίφθηκαν από
τη διαδικασία απόκτησης Μ∆Ε.
Â Προεγγεγραµµένος. Ένας ορισµένος αριθµός φοιτητών αποκτά δικαίωµα
παρακολούθησης του προγράµµατος το επόµενο Ακαδηµαϊκό Έτος υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχει έως τότε ολοκληρώσει µε επιτυχία την
παρακολούθηση ορισµένων προπτυχιακών µαθηµάτων. Οι φοιτητές αυτοί
προσλαµβάνουν την ιδιότητα του προεγγεγραµµένου.
Â Επιλεγµένος. Όταν ένας υποψήφιος φοιτητής αποκτήσει το δικαίωµα
παρακολούθησης του προγράµµατος προσλαµβάνει την ιδιότητα του
επιλεγµένου φοιτητή. Εναπόκειται πλέον στον ίδιο να αποδεχθεί την
πρόσκληση και να εγγραφεί ως µεταπτυχιακός φοιτητής.
Â ∆ηλωµένος. Όλοι οι επιλεγµένοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν δήλωση
παρακολούθησης του προγράµµατος. Όσοι από αυτούς ανταποκριθούν
θετικά στην πρόσκληση προσλαµβάνουν την ιδιότητα του δηλωµένου φοιτητή.
Σηµειώνεται ότι η δήλωση δεν είναι δεσµευτική και οι επιλεγµένοι φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν χωρίς να έχουν προηγουµένως υποβάλλει
σχετική δήλωση.
Â Εγγεγραµµένος. Όσοι φοιτητές αποκτήσουν το δικαίωµα εγγραφής και
προβούν σε αίτηση εγγραφής στην αρχή του Ακαδηµαϊκού Έτους
προσλαµβάνουν την ιδιότητα του εγγεγραµµένου φοιτητή. Μόνο
εγγεγραµµένοι φοιτητές έχουν το δικαίωµα παρακολούθησης µαθηµάτων του
∆ΠΜΣ.
Â Απόφοιτος. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν κανονικά τις σπουδές τους και
αποκτούν Μ∆Ε προσλαµβάνουν την ιδιότητα του απόφοιτου.
Â Παραιτηθείς. Παραιτηθέντες καλούνται εκείνοι οι (υποψήφιοι) φοιτητές, οι
οποίοι διακόπτουν για οποιοδήποτε λόγο µε δική τους πρόθεση ή υπαιτιότητα
τη διαδικασία απόκτησης Μ∆Ε.
Το ακόλουθο διάγραµµα µετάβασης-κατάστασης σχηµατοποιεί τις ιδιότητες που
προσλαµβάνουν οι (υποψήφιοι) φοιτητές από την υποβολή της αίτησης
παρακολούθησης του προγράµµατος έως την αποχώρησή τους από τη διαδικασία
απόκτησης Μ∆Ε (γκρι πεδία).
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Αν και το σύστηµα επιτρέπει τη µετάβαση από µια κατάσταση σε µια άλλη εκτός του
προδιαγεγραµµένου πλαισίου, εντούτοις συνιστάται η τήρηση του διαγράµµατος
µετάβασης-κατάστασης προς αποφυγή παρανοήσεων. Με επιλογή Επεξεργασίες/
Έλεγχος καταστάσεων από το βασικό µενού ο χρήστης µπορεί να ελέγξει εάν οι
καταγεγραµµένες καταστάσεις των φοιτητών είναι σύµφωνες µε τους κανόνες.
Όταν οι φοιτητές προσλαµβάνουν µια νέα ιδιότητα αυτή καλείται επίκαιρη ιδιότητα
του φοιτητή και τον χαρακτηρίζει εφεξής. Εντούτοις παλαιότερες ιδιότητες δεν
διαγράφονται από τη Βάση ∆εδοµένων του ∆ΠΜΣ (βλ. πίνακα καταστάσεων) και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες αναλύσεις. Η µετάβαση από µια ιδιότητα
σε µια άλλη συνοδεύεται από τη χρονολογική καταγραφή του συµβάντος (πεδίο
Ηµεροµηνία). Τέλος µπορούν να καταγραφούν στη Βάση ορισµένες παρατηρήσεις,
οι οποίες συνδέονται µε τη µετάβαση στην συγκεκριµένη κατάσταση (πεδίο
παρατηρήσεις).

Σηµειώνεται ότι ένας υποψήφιος φοιτητής που έχει απορριφθεί δικαιούται να θέσει εκ
νέου υποψηφιότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ σε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Στη
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Βάση ο φοιτητής θα εµφανίζεται να έχει προσλάβει δύο φορές την ιδιότητα του
υποψηφίου.

4.3

Εγγραφές και µαθήµατα
Στην αρχή κάθε περιόδου (εξαµήνου) οι φοιτητές δηλώνουν τα µαθήµατα τα οποία
προτίθενται να παρακολουθήσουν στην επόµενη περίοδο. Η γραµµατεία
πρωτοκολλεί τις δηλώσεις εγγραφής δίνοντάς τους έναν αριθµό πρωτοκόλλου. Μετά
την εξέταση και την έκδοση της βαθµολογίας οι βαθµοί καταχωρούνται στο
Φοιτητολόγιο. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται συνήθως τον Φεβρουάριο για το
χειµερινό και τον Ιούνιο για την εαρινή περίοδο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής
αποτύχει σε ένα µάθηµα έχει δικαίωµα να το επαναλάβει το επόµενο έτος.
Στην καρτέλα Μαθήµατα της κύριας φόρµας του φοιτητολογίου καταχωρούνται όλες
οι δηλώσεις µαθηµάτων του επιλεγµένου φοιτητή. Στο άνω µέρος της καρτέλας στο
πεδίο Εγγραφές αναγράφονται οι δηλώσεις µαθηµάτων µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Â Αρ. πρωτοκόλλου. Πρόκειται για έναν µοναδικό ακέραιο αριθµό που δίνεται
από τη γραµµατεία του ∆ΠΜΣ.
Â Ηµεροµηνία. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης σε µορφή ηη/
µµ/εεεε
Â ΠΜΣ. Στο πεδίο αυτό αναγράφεται εάν πρόκειται για δήλωση µεταπτυχιακών
µαθηµάτων (True) ή εάν πρόκειται για δήλωση προπτυχιακών µαθηµάτων (
False)
που
πραγµατοποιείται
στα
πλαίσια
των
υποχρεώσεων
προεγγραφέντων φοιτητών
Οι ήδη καταχωρηµένες δηλώσεις αναγράφονται στον πίνακα εγγραφών. Νέες
εγγραφές ή ενδεχόµενες τροποποιήσεις καταχωρούνται µε χρήση των κουµπιών
πλοήγησης και απ' ευθείας καταγραφή στον πίνακα. Σηµειώνεται ότι είναι δυνατή η
καταχώρηση εγγραφής χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου ή ηµεροµηνία. Η επιλογή True/
False στο πεδίο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Για λόγους ασφάλειας η διαγραφή µιας
δήλωσης είναι εφικτή µόνο εφόσον έχουν διαγραφεί προηγουµένως όλα τα
µαθήµατα που είναι συνδεδεµένα µε αυτήν.
Στο κάτω µέρος της καρτέλας στο πεδίο Μαθήµατα αναγράφονται τα µαθήµατα στα
οποία ο φοιτητής έχει κάνει δήλωση παρακολούθησης µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Â Μάθηµα. Τίτλος µαθήµατος (βλ. µαθήµατα)
Â Εγγραφή. Η ηµεροµηνία δήλωσης του µαθήµατος
Â Βαθµός. Ο Βαθµός που έχει λάβει ο φοιτητής στο συγκεκριµένο µάθηµα. Σε
περίπτωση που έχει αποτύχει στην εξέταση δηλ. ο βαθµός είναι µικρότερος
από τη βάση (5), τότε το πεδίο εµφανίζεται µε κόκκινο φόντο. Το πεδίο µπορεί
να είναι κενό, πράγµα που υποδηλώνει ότι έχει γίνει δήλωση του
συγκεκριµένου µαθήµατος αλλά δεν έχει καταχωρηθεί ακόµα κάποιος βαθµός.
Κάθε καταχώρηση στον πίνακα µαθηµάτων έχει ακριβώς µία αντιστοίχιση µε το
πεδίο εγγραφών. Τα µαθήµατα που αντιστοιχούν στην επιλεγµένη δήλωση
µαθηµάτων του πίνακα εγγραφών εµφανίζονται στον πίνακα µαθηµάτων µε επιλογή
Επιλεγµένη εγγραφή από την περιοχή Οµάδα µαθηµάτων. Αντίθετα, µε επιλογή
Όλα εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα που έχουν δηλωθεί σε όλα τα εξάµηνα.
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Από το πεδίο Βαθµός µαθήµατος και το πτυσσόµενο µενού Μάθηµα και µε τη
βοήθεια των κουµπιών πλοήγησης µπορούν να εισαχθούν ή να τροποποιηθούν τα
αντίστοιχα στοιχεία. Το πτυσσόµενο µενού µαθήµατος ειδικότερα, εφόσον
ξεδιπλωθεί, παρέχει περισσότερα στοιχεία για το επιλεγµένο µάθηµα, συγκεκριµένα
το µοναδικό κωδικό µαθήµατος (ID), τη ροή, το γεγονός εάν το µάθηµα είναι επίκαιρο
και τον τίτλο του µαθήµατος. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των επιτυχηµένων
µαθηµάτων δίνεται µε το πάτηµα του κουµπιού Έλεγχος από το πεδίο Μ.Ο.
µαθηµάτων.

4.4

Μεταπτυχιακή εργασία
Στην καρτέλα Μεταπτυχιακή εργασία της κύριας φόρµας εµφανίζονται τα εξής
στοιχεία του φοιτητή που έχει επιλεγεί:
Â Ο τίτλος της µεταπτυχιακής εργασίας
Â Ο βαθµός που έλαβε (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία)
Â Η σύσταση της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής αποτελούµενη από τον
επιβλέποντα καθηγητή, το µόνιµο µέλος και ένα τρίτο µέλος ∆ΕΠ. Τα µέλη της
επιτροπής επιλέγονται από τα πτυσσόµενα µενού στα οποία αναγράφονται
όλα τα καταχωρηµένα µέλη ∆ΕΠ.
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Επεξεργασίες
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει ορισµένους ελέγχους και επεξεργασίες που αφορούν
καταχωρήσεις στη Βάση ∆εδοµένων. Συγκεκριµένα αφορά:
Â Τον έλεγχο καταστάσεων (ιδιοτήτων) των φοιτητών
Â Την πρόοδο των εγγεγραµµένων φοιτητών

5.1

Έλεγχος καταστάσεων
Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε επιλογή από το µενού της κύριας φόρµας του
Φοιτητολογίου Επεξεργασίες/Έλεγχος καταστάσεων:

Το σύστηµα επιτρέπει στον χρήστη να παρακάµψει τους προδιαγεγραµµένους
κανόνες µετάβασης κατάστασης για τους φοιτητές. Αν και αυτό δεν συνιστάται
εντούτοις µπορεί να είναι αναγκαίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Με τον έλεγχο
καταστάσεων ο χρήστης είναι σε θέση να ελέγξει εάν οι καταγεγραµµένες
καταστάσεις των φοιτητών είναι σύµφωνες µε τους κανόνες. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου εµφανίζονται στην οθόνη.
Σηµείωση: Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε βάση σύνολο των καταχωρηµένων
φοιτητών και όχι µόνο των επιλεγµένων.

5.2

Πρόοδος φοιτητών
Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε επιλογή από το µενού της κύριας φόρµας του
Φοιτητολογίου Επεξεργασίες/Πρόοδος φοιτητών:

Η λειτουργία αυτή ελέγχει την πρόοδο των φοιτητών όσον αφορά τα µαθήµατα και τη
µεταπτυχιακή τους εργασία. Συγκεκριµένα αναφέρονται σε µορφή πίνακα τα εξής
στοιχεία:
Â Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο φοιτητή
Â Έλεγχος. Ελέγχεται εάν ο φοιτητής έχει εκπληρώσει όλες του τις
υποχρεώσεις στο ΠΜΣ όσον αφορά την επιτυχηµένη παρακολούθηση
µαθηµάτων και την µεταπτυχιακή εργασία. Εφόσον ο έλεγχος είναι
επιτυχηµένος το αποτέλεσµα στην σχετική στήλη είναι true.
Â Συνολικά

υπολείποντα

µαθήµατα.

Το

πλήθος

των

χρωστούµενων
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µαθηµάτων που ισούται µε το άθροισµα των τριών επόµενων στηλών
(Υπολείποντα υποχρεωτικά, Υπολείποντα επιλογής υποχρεωτικά, Άλλα
υπολείποντα).
Â Υπολείποντα προαπαιτούµενα. Το πλήθος των χρωστούµενων µαθηµάτων
από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα.
Â Υπολείποντα υποχρεωτικά. Το πλήθος των χρωστούµενων µαθηµάτων
από τα υποχρεωτικά µαθήµατα ανεξαρτήτως επιλογής κατεύθυνσης.
Â Υπολείποντα επιλογής υποχρεωτικά. Το πλήθος των χρωστούµενων
µαθηµάτων της κατεύθυνσης επιλογής πέρα από το βασικό.
Â Άλλα υπολείποντα. Το πλήθος των χρωστούµενων µαθηµάτων που δεν
εντάσσονται στις δύο παραπάνω κατηγορίες.
Â Επιτυχηµένες εξετάσεις. Αναγράφεται το πλήθος των µαθηµάτων στα οποία
ο φοιτητής εξετάστηκε µε επιτυχία.
Â Βαθµός Μ.Ε. Αναγράφεται ο βαθµός της µεταπτυχιακής εργασίας (εφόσον
υφίσταται)
Â Μ.Ο. µαθηµάτων. Αναγράφεται ο µέσος όρος των επιτυχηµένων µαθηµάτων.

Προσοχή: Ο έλεγχος δεν λαµβάνει υπόψη απαλλαγές φοιτητών από µαθήµατα.
Σηµείωση: Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε βάση µόνο τους επιλεγµένους φοιτητές.
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Έγγραφα
Το λογισµικό PostgraDB είναι σε θέση να εκτυπώνει καταστάσεις, πιστοποιητικά
κλπ. µε τη βοήθεια του λογισµικού Microsoft Access (Reports). Η ρουτίνα εκτύπωσης
είναι παραµετροποιηµένη και έχει σχεδιαστεί µε ανοιχτό τρόπο ώστε να µπορεί
εύκολα να επεκταθεί µε νέα έγγραφα από τον χρήστη που διαθέτει βασικές γνώσεις
στην Microsoft Access, χωρίς να χρειαστεί αλλαγή στον κώδικα του προγράµµατος.
Συνήθως τα ζητούµενα έγγραφα αφορούν ορισµένους φοιτητές του ΠΜΣ. Ως εκ
τούτου θα πρέπει αρχικά να επιλεγούν από την καρτέλα αναζήτησης οι φοιτητές για
τους οποίους θα εκτυπωθούν τα έγγραφα. Οι επιλεγµένοι φοιτητές εµφανίζονται
πάντοτε στον πίνακα επιλεγµένων φοιτητών, στο αριστερό µέρος της κύριας
φόρµας. Οι διαδικασίες έκδοσης εγγράφων για φοιτητές που περιγράφονται
παρακάτω αναφέρονται πάντοτε µόνο στους επιλεγµένους φοιτητές και όχι στο
σύνολο των καταχωρηµένων στη Βάση.
Η προεπισκόπιση και εκτύπωση των εγγράφων ελέγχεται από ειδικά διαµορφωµένη
φόρµα η οποία εµφανίζεται στην οθόνη µε επιλογή Έγγραφα από το βασικό µενού:

Στο πάνω µέρος της φόρµας αναγράφονται σε πίνακα τα διαθέσιµα έγγραφα. Στο
κάτω µέρος της φόρµας στο πεδίο Ονοµασία πρότυπου εγγράφου (Report)
αναγράφεται η ονοµασία του πρότυπου εγγράφου στην Access, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτύπωση. Το πρότυπο αυτό µε την ίδια ονοµασία θα πρέπει
προηγουµένως να έχει κατασκευαστεί και να υφίσταται στη Βάση ως Report. Τα
πεδία Κείµενο 1 έως Κείµενο 3 δίνουν τη δυνατότητα παραµετροποίησης του
εγγράφου µε έως και 3 παραµέτρους, εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρότυπο. Κατά
τη διάρκεια των εκτυπώσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι τιµές των
παραµέτρων ώστε να διαµορφωθεί κατάλληλα το έγγραφο.
Με τα κουµπιά πλοήγησης ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα έγγραφο, να προσθέσει
έναν νέο ή να διαγράψει ένα υφιστάµενο στον κατάλογο των διαθέσιµων εγγράφων.
Τονίζεται ότι η διαχείριση αυτή αφορά µόνο τα στοιχεία του εγγράφου που
εµφανίζονται στην φόρµα (περιγραφή, ονοµασία report, παράµετροι) και όχι το ίδιο
το πρότυπο, το οποίο δηµιουργείται, τροποποιείται και διαγράφεται µε τις
δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η Access.
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Τέλος, από τα κουµπιά Προεπισκόπιση και Εκτύπωση εκτελούνται οι αντίστοιχες
λειτουργίες του επιλεγµένου εγγράφου.

6.1

Πρότυπα εκθέσεων
Η Βάση ∆εδοµένων του ΠΜΣ παρέχεται µε προεγγατεστηµένα ορισµένα πρότυπα
έγγραφα (Reports) όπως τα παρακάτω:
Â Πιστοποιητικά, όπως rep_student_certificate, rep_student_analysis
Â Καταστάσεις φοιτητών, όπως rep_students1, rep_students2, rep_students3,
rep_advisers, rep_attendance_list, rep_course_marks, rep_thesis_list,
rep_grad_students, rep_postgraduate
Â Άλλα έγγραφα, όπως rep_thesis, rep_courses_all, rep_courses_declaration,
rep_thesis_weight

6.2

Πιστοποιητικά
rep_student_analysis
Πρόκειται για ένα σύνθετο δισέλιδο πιστοποιητικό που περιλαµβάνει κατά
περίπτωση στοιχεία του φοιτητή, της εγγραφές του στο ΠΜΣ, την αναλυτική
βαθµολογία των µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των προπτυχιακών και την
µεταπτυχιακή εργασία. Αφορά τόσο τους απόφοιτους όσο και τους ενεργούς
(εγγεγραµµένους) φοιτητές ενώ το κείµενο τροποποιείται κατάλληλα σε αρκετά
σηµεία µε βάση την ιδιότητα του φοιτητή (απόφοιτος ή εγγεγραµµένος) Το κείµενο 1
από τη φόρµα εγγράφων εκτυπώνεται µαζί µε το πιστοποιητικό και διευκρινίζει στη 2
η σελίδα τη χρήση του εγγράφου.
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1η σελίδα πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας

2η σελίδα πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας

Σηµειώσεις:
ÂΤο πιστοποιητικό συντάσσεται µε βάση µόνο τους φοιτητές που έχουν προεπιλεγεί
και αναγράφονται στον πίνακα επιλεγµένων φοιτητών και έχουν/είχαν γραφτεί σε
µαθήµατα του ΠΜΣ ή προπτυχιακά.
ÂΣτους εγγεγραµµένους φοιτητές θα πρέπει να είναι καταχωρηµένες όλες οι
ηµεροµηνίες εγγραφής σε µεταπτυχιακά µαθήµατα για να συνταχθεί σωστά το
πιστοποιητικό.

rep_student_certificate
Πιστοποιητικό εγγραφής ή αποφοίτησης των φοιτητών. Το κείµενο 1 εκτυπώνεται
µαζί µε το πιστοποιητικό και διευκρινίζει τη χρήση του εγγράφου. Εµφανίζονται µόνο
οι φοιτητές που έχουν γραφτεί στο ΠΜΣ και αγνοούνται οι προεγγραφέντες φοιτητές.
Το πιστοποιητικό διαφοροποιείται ανάλογα µε το εάν πρόκειται για εν ενεργεία
εγγεγραµµένο φοιτητή ή απόφοιτο.
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6.3

Καταστάσεις φοιτητών
rep_attendance_list
Παρουσιολόγιο των µαθηµάτων.
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Το κείµενο 1 αναφέρεται στο ακαδηµαϊκό έτος και χρησιµοποιείται µόνο για την
εκτύπωση στην κεφαλίδα του καταλόγου.
Το κείµενο 2 παίρνει τις εξής λέξεις-κλειδιά:
Â ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, για την εκτύπωση των µαθηµάτων του χειµερινού τετραµήνου
Â ΕΑΡΙΝΟ, για την εκτύπωση των µαθηµάτων του εαρινού τετραµήνου
Το κείµενο 3 ορίζει το ηµερολογιακό έτος στο οποίο οι φοιτητές έκαναν δήλωση
µαθηµάτων. Έτσι, εφόσον θέλουµε π.χ. το παρουσιολόγιο του χειµερινού
τετραµήνου του ακαδ. έτους 2006-07 θα πρέπει να οριστεί τιµή 2006 αφού σε αυτό
το ηµερολογιακό έτος έγιναν οι δηλώσεις. Αντίστοιχα για το εαρινό τετράµηνο του
ίδιου ακαδ. έτους, πρέπει να οριστεί τιµή 2007.
Προσοχή: Υπογραµµίζεται ότι το παρουσιολόγιο συντάσσεται µε βάση µόνο τους
φοιτητές που έχουν προεπιλεγεί και αναγράφονται στον πίνακα
επιλεγµένων φοιτητών και όχι το σύνολο των φοιτητών που είναι στη
Βάση.

rep_students1
Πίνακας φοιτητών. Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που χρησιµεύουν στην εκτύπωση
των υποψήφιων φοιτητών ενός έτους αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την
παρουσίαση σε πίνακα οποιασδήποτε άλλης επιλεγµένης οµάδας φοιτητών.
Το κείµενο 1 αναφέρεται στον τίτλο (π.χ. ακαδηµαϊκό έτος) και χρησιµοποιείται µόνο
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για την εκτύπωση.
Το κείµενο 2 παίρνει τις εξής λέξεις-κλειδιά που αφορούν την ταξινόµηση του πίνακα
και αναγράφεται στο άνω δεξιό µέρος της έκθεσης:
Â ΕΠΩΝΥΜΟ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε βάση το επώνυµο του
φοιτητή
Â ΣΧΟΛΗ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά: 1) Σχολή
προέλευσης, 2) Βαθµός πτυχίου, 3) Μέσος όρος βαθµού µαθηµάτων.
Â ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά: 1)
Κατεύθυνση σπουδών, 2) Σχολή προέλευσης, 3) Βαθµός πτυχίου, 4) Μέσος
όρος βαθµού µαθηµάτων.
Â ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΟ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη
σειρά: 1) Κατεύθυνση σπουδών, 2) Επώνυµο φοιτητή.

rep_students2
Πίνακας εγγεγραµµένων φοιτητών. Περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν
εγγεγραµµένους φοιτητές, συµπεριλαµβανοµένων και των ηµεροµηνιών των
εγγραφών, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την παρουσίαση σε πίνακα
οποιασδήποτε άλλης επιλεγµένης οµάδας φοιτητών.
Το κείµενο 1 αναφέρεται στον τίτλο και χρησιµοποιείται µόνο για την εκτύπωση (π.χ.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ).
Το κείµενο 2 παίρνει τις εξής λέξεις-κλειδιά που αφορούν την ταξινόµηση του πίνακα
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και αναγράφεται στο άνω δεξιό µέρος της έκθεσης:
Â ΕΠΩΝΥΜΟ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε βάση το επώνυµο του
φοιτητή
Â ΣΧΟΛΗ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά: 1) Σχολή
προέλευσης, 2) Επώνυµο φοιτητή.
Â ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά: 1)
Κατεύθυνση σπουδών, 2) Επώνυµο φοιτητή.

rep_students3
Ο πίνακας περιλαµβάνει στοιχεία της επιλεγµένης οµάδας φοιτητών µε έµφαση στα
στοιχεία επικοινωνίας.
Το κείµενο 1 αναφέρεται στον τίτλο και χρησιµοποιείται µόνο για την εκτύπωση (π.χ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ). Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε βάση το επώνυµο του
φοιτητή.
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rep_course_marks
∆ελτίο βαθµολογίας µαθηµάτων. Εκτυπώνονται τα δελτία βαθµολογίας όλων των
µαθηµάτων ενός εξαµήνου ταξινοµηµένα ανά µάθηµα.
Το κείµενο 1 αναφέρεται στο ακαδηµαϊκό έτος και χρησιµοποιείται µόνο για την
εκτύπωση στην κεφαλίδα του καταλόγου.
Το κείµενο 2 παίρνει τις εξής λέξεις-κλειδιά:
Â ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, για την εκτύπωση των µαθηµάτων του χειµερινού τετραµήνου
Â ΕΑΡΙΝΟ, για την εκτύπωση των µαθηµάτων του εαρινού τετραµήνου
Το κείµενο 3 ορίζει το ηµερολογιακό έτος στο οποίο οι φοιτητές έκαναν δήλωση
µαθηµάτων. Έτσι, εφόσον θέλουµε π.χ. το παρουσιολόγιο του χειµερινού
τετραµήνου του ακαδ. έτους 2006-07 θα πρέπει να οριστεί τιµή 2006 αφού σε αυτό
το ηµερολογιακό έτος έγιναν οι δηλώσεις. Αντίστοιχα για το εαρινό τετράµηνο του
ίδιου ακαδ. έτους, πρέπει να οριστεί τιµή 2007.
Προσοχή: Υπογραµµίζεται ότι το δελτίο βαθµολογίας συντάσσεται µε βάση µόνο
τους φοιτητές που έχουν προεπιλεγεί και αναγράφονται στον πίνακα
επιλεγµένων φοιτητών και όχι το σύνολο των φοιτητών που είναι στη
Βάση.
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rep_advisers
Κατάσταση Ακαδηµαϊκών Συµβούλων. Εκτυπώνονται οι ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι των
επιλεγµένων φοιτητών. Η κατάσταση είναι ταξινοµηµένη µε βάση το επώνυµο των
φοιτητών.
Το κείµενο 1 αναφέρεται στον τίτλο της κατάστασης και χρησιµοποιείται µόνο για την
εκτύπωση στην κεφαλίδα του καταλόγου.

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος

Έγγραφα

41

rep_thesis_list
Κατάσταση µεταπτυχιακών εργασιών. Εκτυπώνονται στοιχεία των µεταπτυχιακών
εργασιών των επιλεγµένων φοιτητών.
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rep_postgraduate
Κατάσταση διπλωµατούχων φοιτητών. Εκτυπώνεται η κατάσταση των
διπλωµατούχων φοιτητών ταξινοµηµένα ανά περίοδο αποφοίτησης και ανά επώνυµο
φοιτητή.

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος

Έγγραφα

6.4

43

Άλλα έγγραφα

rep_courses_all
Εκτυπώνεται ανά κατηγορίες η κατάσταση όλων των µαθηµάτων του ΠΜΣ, παλαιών
και νέων, µεταπτυχιακών και προπτυχιακών, µαζί µε τους διδάσκοντες.
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rep_thesis
∆ελτίο βαθµολογίας µεταπτυχιακής εργασίας.
Το κείµενο 1 αναφέρεται στο ακαδηµαϊκό έτος και χρησιµοποιείται µόνο για την
εκτύπωση.
Το κείµενο 2 αναφέρεται στην εξεταστική περίοδο και χρησιµοποιείται µόνο για την
εκτύπωση.
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rep_thesis_weight
Ο πίνακας αυτός συνοψίζει τους συντελεστές βάρους διπλωµατικών εργασιών 1ου
πτυχίου για κάθε καταχωρηµένη σχολή. Ο συντελεστής βάρους χρησιµοποιείται
στους τελειόφοιτους φοιτητές για την εκτίµηση του τελικού βαθµού πτυχίου µε βάση
τον µέσο όρο µαθηµάτων.
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rep_courses_declaration
∆ήλωση εγγραφής µαθηµάτων. Πρόκειται για δύο έντυπα δήλωσης µαθηµάτων για
το επίκαιρο ακαδηµαϊκό έτος. Το πρώτο έντυπο αναγράφει τα µαθήµατα που
µπορούν οι φοιτητές να δηλώσουν στο 1ο ή στο 3ο τετράµηνο, ενώ το δεύτερο
έντυπο αναφέρεται στα µαθήµατα του 2ου και 4ου τετραµήνου.
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Ανάλυση
Με επιλογή Ανάλυση από το βασικό µενού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
πραγµατοποιήσει τις ακόλουθες αναλύσεις στα στοιχεία επιλεγµένων φοιτητών:
Â τη βαθµολογία του 1ου πτυχίου
Â την ανηγµένη βαθµολογία του 1ου πτυχίου
Â τη βαθµολογία του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε)
Â τη διάρκεια φοίτησης
Â τη σχολή προέλευσης
Οι αναλύσεις δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των καταχωρηµένων φοιτητών αλλά
πάντοτε µόνο εκείνους τους (υποψήφιους) φοιτητές που είναι επιλεγµένοι και τα
ονόµατα των οποίων εµφανίζονται στον πίνακα επιλεγµένων φοιτητών στην
επιφάνεια εργασίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ορισµένων από τους
επιλεγµένους φοιτητές δεν είναι διαθέσιµα, αυτοί δεν λαµβάνονται υπόψη στη
στατιστική ανάλυση.
Για τις περισσότερες στατιστικές αναλύσεις τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε µορφή
γραφηµάτων ή πινάκων στην Φόρµα Ανάλυσης ∆εδοµένων. Η φόρµα αυτή µπορεί
να εµφανιστεί στην οθόνη και πατώντας στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο
Ανάλυσης ( ). Η φόρµα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα τόσο σε µορφή πίνακα όσο
και σε µορφή γραφήµατος σε αντίστοιχες καρτέλες. Επιπρόσθετα, ο τύπος των
γραφηµάτων και των πινάκων τροποποιείται σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση
που έχει επιλεγεί, όπως δείχνει η παρακάτω σειρά εικόνων.
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Με επιλογή µιας στατιστικής ανάλυσης προστίθεται η αντίστοιχη σειρά στο
διάγραµµα χωρίς να διαγράφονται οι υφιστάµενες. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να
εµπλουτιστεί το σχήµα µε περισσότερες από µια σειρές. Οι υφιστάµενες σειρές
διαγράφονται από το γράφηµα πατώντας το κουµπί Καθαρισµός που βρίσκεται στο
κάτω µέρος της φόρµας. Με το κουµπί Copy αντιγράφεται η εικόνα του γραφήµατος
µε σκοπό την επικόλλησή της σε άλλη εφαρµογή. Για την αντιγραφή των δεδοµένων
του πίνακα σε µια άλλη εφαρµογή (π.χ. MS-Excel) ή την αποθήκευσή τους σε αρχείο
CSV εµφανίζεται ένα µενού σχετικών λειτουργιών όταν πατηθεί το δεξί πλήκτρο του
ποντικιού επάνω σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνειας του πίνακα.

7.1

Βαθµός 1ου πτυχίου
Η βάση δεδοµένων του φοιτητολογίου έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τον βαθµό
πτυχίου του (υποψήφιου) φοιτητή. Το στοιχείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
στατιστικές αναλύσεις επιλέγοντας από το βασικό µενού Ανάλυση/Βαθµός πτυχίου.

Από το υποµενού που εµφανίζεται µπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες αναλύσεις:
Â Φοιτητές: κατανοµή των βαθµών πτυχίου των επιλεγµένων φοιτητών µε βάση
ενιαία κλίµακα η οποία αρχίζει από το έξι και καταλήγει στο εννέα, µε ανάλυση
© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος

52

PostgraDB - Φοιτητολόγιο του ∆ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

ανά 0,2 του βαθµού.
Â Ποσοστό: ποσοστιαία κατανοµή των βαθµών πτυχίου των επιλεγµένων
φοιτητών µε βάση ενιαία κλίµακα η οποία αρχίζει από το έξι και καταλήγει στο
εννέα, µε ανάλυση ανά 0,2 του βαθµού.
Â Συχνότητα υπέρβασης: Αθροιστική συχνότητα υπέρβασης βαθµολογίας των
φοιτητών
Οι δύο πρώτες αναλύσεις εµφανίζουν γραφήµατα µε µπάρες ενώ η τελευταία µε
γραµµές (βλ. τύπος γραφηµάτων).

7.2

Ανηγµένος βαθµός 1ου πτυχίου
Πολλές
φορές
υποψήφιοι
τελειόφοιτοι
φοιτητές
υποβάλλουν
αίτηση
παρακολούθησης του ΠΜΣ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές του 1ου
πτυχίου και συνεπώς η βαθµολογία τους δεν περιλαµβάνει τη διπλωµατική εργασία ή
και ορισµένα µαθήµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να γίνει αναγωγή σε βαθµό
πτυχίου εκτιµώντας το βαθµό της διπλωµατικής εργασίας και λαµβάνοντας υπόψη
την αντίστοιχη βαρύτητα εκάστου Τµήµατος (Σχολής), (π.χ. για τις Σχολές του ΕΜΠ
20% του συνόλου). Ο εκτιµώµενος βαθµός διπλωµατικής εργασίας δίνεται από το
πεδίο default_thesis_mark του πίνακα Misc της Βάσης ∆εδοµένων και έχει τυπική
τιµή 9,5.
Αναλύσεις του ανηγµένου βαθµού των πτυχίων επιλεγµένων φοιτητών µπορούν να
πραγµατοποιηθούν επιλέγοντας από το βασικό µενού Ανάλυση/Ανηγµένος βαθµός
πτυχίου.

Από το υποµενού που εµφανίζεται µπορούν να επιλεγούν, αντίστοιχα µε την
ανάλυση βαθµού 1ου πτυχίου οι αναλύσεις: α) κατανοµής βαθµών πτυχίου, β)
ποσοστιαίας κατανοµής βαθµών πτυχίου και γ) αθροιστικής συχνότητας υπέρβασης
βαθµολογίας. Οι δύο πρώτες αναλύσεις εµφανίζουν γραφήµατα µε µπάρες ενώ η
τελευταία µε γραµµές (βλ. τύπος γραφηµάτων).

7.3

Βαθµός Μ∆Ε
Αναλύσεις του βαθµού των Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης επιλεγµένων
φοιτητών µπορούν να πραγµατοποιηθούν επιλέγοντας από το βασικό µενού
Ανάλυση/Βαθµός Μ∆Ε.
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Από το υποµενού που εµφανίζεται µπορούν να επιλεγούν, αντίστοιχα µε την
ανάλυση βαθµού 1ου πτυχίου οι αναλύσεις: α) κατανοµής βαθµών πτυχίου, β)
ποσοστιαίας κατανοµής βαθµών πτυχίου και γ) αθροιστικής συχνότητας υπέρβασης
βαθµολογίας. Οι δύο πρώτες αναλύσεις εµφανίζουν γραφήµατα µε µπάρες ενώ η
τελευταία µε γραµµές (βλ. τύπος γραφηµάτων).

7.4

∆ιάρκεια φοίτησης
Αναλύσεις της διάρκειας σπουδών επιλεγµένων αποφοίτων του ΠΜΣ µπορούν να
πραγµατοποιηθούν επιλέγοντας από το βασικό µενού Ανάλυση/∆ιάρκεια
φοίτησης/Φοιτητές.

7.5

Ανάλυση προέλευσης
Αναλύσεις της Σχολής προέλευσης των επιλεγµένων (υποψήφιων) φοιτητών
µπορούν να πραγµατοποιηθούν επιλέγοντας από το βασικό µενού Ανάλυση/
Ανάλυση προέλευσης.

Ο πίνακας που εµφανίζεται αναγράφει στις δύο πρώτες στήλες το Ίδρυµα και τη
Σχολή ή το Τµήµα προέλευσης και στις επόµενες στήλες το πλήθος των
καταχωρήσεων φοιτητών µε τις ακόλουθες ιδιότητες: α) Υποψήφιοι, β)
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Απορριφθέντες, γ) Επιλεγµένοι, δ) Επιλαχόντες, ε) ∆ηλωµένοι, στ) Εγγεγραµµένοι, ζ)
Προεγγεγραµµένοι, η) Απόφοιτοι, θ) Παραιτηθέντες. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τις ιδιότητες (καταστάσεις) φοιτητών βλ. Ιδιότητες φοιτητών.

Προσοχή: ότι ο πίνακας καταγράφει των πλήθος των καταστάσεων και όχι των
φοιτητών (π.χ. το πλήθος των υποψηφιοτήτων/αιτήσεων και όχι των υποψηφίων/
αιτούντων φοιτητών). Ορισµένοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν υποψηφιότητα
παρακολούθησης του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών σε περισσότερα από
ένα ακαδηµαϊκά έτη. Οι υποψήφιοι αυτοί θα προσµετρηθούν µε αντίστοιχο αριθµό
στην στήλη των υποψηφίων. Για τον λόγο αυτό στο κάτω µέρος της φόρµας δίνεται η
δυνατότητα περιορισµού της ανάλυσης σε ορισµένα µόνο έτη (βλ. πεδία Από έτος,
Έως έτος). Με το πάτηµα του κουµπιού Ανάλυση αναγράφεται στα πεδία του
πίνακα το πλήθος των φοιτητών που προσέλαβε την ιδιότητα που αναγράφεται στην
πρώτη σειρά του πίνακα εντός του ορισµένου χρονικού πλαισίου.

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος

Ευρετήριο

Ευρετήριο

µαθήµατα επιλογής 28
Μ∆Ε 25, 28
µέλη ∆ΕΠ 13
µεταπτυχιακές σπουδές 16, 20
µεταπτυχιακή εργασία 25, 28

Α
ΑΕΙ 8
αναζήτηση 16
ανάλυση (στατιστική) 50
ανάλυση βαθµολογίας 1ου πτυχίου
ανηγµένη βαθµολογία 1ου πτυχίου

Π
51
52

Β
βαθµολογία 1ου πτυχίου
βαθµολογία Μ∆Ε 52
βαθµός Μ∆Ε 25, 28
βάση δεδοµένων 4
βασικά στοιχεία φοιτητή

51, 52

Σ

20

στατιστική ανάλυση
σχολές 9

∆
διάγραµµα µετάβασης κατάστασης
διάρκεια φοίτησης 53
διδάσκοντες 14

21, 28

εγγεγραµµένοι 16
έγγραφα 32, 33, 35
έγγραφα (άλλα) 43
εγγραφές µαθηµάτων 24
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 8
έλεγχος καταστάσεων 28
έλεγχος µαθηµάτων 28
εξεταστική επιτροπή 25
επεξεργασίες 28
επιβλέπων µεταπτυχιακής εργασίας
επιλεγµένοι φοιτητές 2
επιφάνεια εργρασίας 2

Ι
ιδιότητες φοιτητή

21, 28

Κ
καταστάσεις φοιτητών 35
κατάσταση φοιτητή 21, 28
κατευθύνσεις 10

Μ
11, 24, 28

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος

Φ
φοιτητές

Ε

µαθήµατα

πίνακας επιλεγµένων φοιτητών 2
πίνακες αναφοράς 8
πιστοποιητικά 33
προέλευση φοιτητών 53
πρόοδος φοιτητών 28
προπτυχιακές σπουδές 16, 20
προσωπικά στοιχεία 16, 20
πρότυπα εκθέσεων 33

25

16

50, 51, 52, 53

55

56

PostgraDB

Γιώργος Καραβοκυρός
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
∆ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780 Ζωγράφου
email: george@itia.ntua.gr

© 2008 Γιώργος Καραβοκυρος

