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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι αυξανόμενες ανάγκες για άμεσες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, επέβαλαν
την κατά καιρούς ανάπτυξη εφαρμογών για την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών, τόσο σε
online, όσο και σε offline επίπεδο.

Στα πλαίσια των εφαρμογών γραμματειακής υποστήριξης, έχουν αναπτυχθεί
προγράμματα δήλωσης μαθημάτων, μετακίνησης βαθμολογιών, κ.ά.

Ο προβληματισμός που εμφανίστηκε ήταν αυτός της φυσικής ασφάλειας των
δεδομένων. Το γεγονός, δηλαδή, ότι υπάρχει κίνδυνος εισροής στις μηχανές από
εξωγενείς παράγοντες, πράγμα που θα σήμαινε διαρροή ή και διαστρέβλωση
πληροφοριών που θα είχαν σχέση με προσωπικά στοιχεία σπουδαστών, ακόμα και με
βαθμολογίες. Επίσης, ένα επιπλέον πρόβλημα ήταν η καταχώρηση αυτών των
στοιχείων σε μορφή τέτοια που δεν επέτρεπε περίπτωση χρήσης εφεδρικής
αποθήκευσης των δεδομένων αυτών. Ετσι, για την κάθε προσπάθεια εφαρμογής
γραμματειακής υποστήριξης, ήταν επιβληβημένο να χρησιμοποιούνται παραπάνω από
μία μηχανές, έτσι ώστε τα βήματα για το τελικό αποτέλεσμα να ήταν ασφαλή, αλλά και
χωρίς λάθη, καθώς οι εμπλεκόμενες εφαρμογές θα ήταν παραπάνω από μία.

Την προσπάθεια αυτοματοποιήσης αυτών των κινήσεων επιθυμεί να προσεγγίσει η
παρούσα πτυχιακή εργασία. Χρησιμοποιήσαμε βάσεις δεδομένων, αλλά και λογιστικά
φύλλα (spreadsheets). Η  συνεργασία αυτών των δύο μας επέτρεψε να έχουμε χρήση
των δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες σε μια πιο φιλική προς το χρήστη μορφή,
αλλά και στη παραγωγή στατιστικών γραφημάτων για την ευκολότερη μελέτη και
παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών εγγραφών, όπως επίσης και της πιο
εύχρηστης καταχώρησης βαθμολογιών από τους καθηγητές.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιγραφούν οι κινήσεις για να επιτύχουμε τα
παραπάνω, με τη χρήση των προγραμμάτων Microsoft Access και Microsoft Excel
καθώς και txt αρχείων που προέρχονται από το πιλοτικό πρόγραμμα γραμματειακής
υποστήριξης του τμήματος Η.Υ.Σ.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι για όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με χρήση των
μηχανών με συμβολικό όνομα IRIS, FRYNI και GUN, όπου ανακοινώνονται τα
αποτελέσματα στο διαδίκτυο. Οι τρεις παραπάνω μηχανές, καθώς και  προσωπικοί
υπολογιστές που χρειάστηκαν, παραχωρήθηκαν από το εργαστήριο Περιφερειακών
Μονάδων και Δικτύων Η/Υ.
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   111
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις

μαθημάτων των σπουδαστών του τμήματος Η.Υ.Σ., υπήρξε η ανάγκη για τη δημιουργία

ενός προγράμματος, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των

δηλώσεων αυτών, να καταγράφει τυχόν προβλήματα και να μας δίνει με γραφικό τρόπο

την κίνηση πρόσβασης των εγγεγραμμένων στις μηχανές που δημοσιεύουν το πιλοτικό

πρόγραμμα γραμματειακής υποστήριξης.

Η εφαρμογή αυτή ξεκίνησε με βάση ένα αρχείο καταγραφής της χρονικής στιγμής

υποβολής της κάθε δήλωσης, και των προσωπικών στοιχείων του σπουδαστή. Το αρχείο

αυτό, αφού επεξεργάστηκε με τη βοήθεια προγραμμάτων, όπως το Microsoft Excel και

Microsoft Access, μας έδωσε κάποια στατιστικά γραφήματα της πορείας των δηλώσεων,

όπως αυτά που απεικονίζονται παρακάτω.

Εικόνα 1
Εικόνα 1: Πόσο επί τις εκατό των δηλώσεων πραγματοποιούνταν ανά ώρα
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Εικόνα 2

Εικόνα 2: Πλήθος ηλεκτρονικών εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν ανά ημέρα

Εικόνα 3
Εικόνα 3: Πλήθος ηλεκτρονικών εγγραφών ή διορθωτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά
ημέρα.
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1.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤEXT ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

Ποιο λεπτομερειακά, το αρχικό αρχείο που λαμβάνουμε από την μηχανή IRIS και που

ενημερώνεται μετά από κάθε νέα εγγραφή ή διορθωτική δήλωση, είναι ένα απλό αρχείο

κειμένου (format .txt),όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.

Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται, το επίθετο του εγγεγραμμένου στουδαστή, ο Αριθμός

Μητρώου Τμήματος (Α.Μ.Τ.) του σπουδαστή, καθώς και η ημέρα, ο μήνας, η

ημερομηνία, η ώρα και το έτος που έγινε η ηλεκτρονική του δήλωση.

Η μορφή του αρχείου (time.txt) και η κατανομή των δεδομένων των δηλώσεων μέσα σε

αυτό, μας έδωσαν την δυνατότητα, με την βοήθεια μιας μακροεντολής που δημιουργήσαμε,

να το μετατρέψουμε σε αρχείο μορφοποίησης xls (λογιστικά φύλλα), το οποίο είναι

δυνατόν να επεξεργαστεί από το πρόγραμμα MS Excel. Η μακροεντολή αυτή δεν είναι

τίποτα άλλο από ένα πρόγραμμα για παραθυρικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργείται με

την γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Αpplications και μπορεί να κληθεί ακόμα

και μέσα από το MS Excel. Το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε είναι το Elegxos_1 (βλ.

Παράρτημα).
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Εικόνα 4

Εικόνα 4: Αρχείο text με πληροφορίες για κάθε υποβολή δήλωσης (time.txt)
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Μετά την εκτέλεση του προγράμματος Elegxos_1 το αρχείο time.txt μετατράπηκε σε

time.xls της μορφής που φαίνεται στην Εικόνα 5. Στο νέο αυτό αρχείο, έχουμε διαχωρήσει

την ημέρα από τον μήνα, την ημερομηνία και την ώρα, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να

εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ακόμα, έχει αλλάξει η

μορφοποίηση του αρχείου και έχουν εισαχθεί κάποιοι τίτλοι οι οποίοι διευκολύνουν στην

ανάγνωσή του.

Για την δημιουργία, όμως, στατιστικών γραφημάτων τα οποία θα απεικονίζουν το πλήθος

των εγγραφών που πραγματοποιούνταν ανά ώρα ή ανά ημέρα, προέκυψε η ανάγκη

ομαδοποίησης των εγγραφών σε κάποια σύνολα, τα οποία να χαρακτηρίζονται π.χ. από την

ώρα εγγραφής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Το λογιστικό φύλλο της εικόνας αυτής δεν

είναι τίποτα άλλο από το time.xls, αφού όμως εκτελεστεί σε αυτό η δεύτερη μακροεντολή,

STAT_HOUR_2 (βλ. Παράρτημα).

Σκοπός της δεύτερης αυτής μακροεντολής είναι να ομαδοποιήσει τις εγγραφές σύμφωνα με

την ώρα που πραγματοποιήθηκαν. Π.χ. αν ο Σπουδαστής Α έκανε δήλωση στις 9:03:57 και

ο Σπουδαστής Β στις 9:54:04 τότε και στους δύο αυτούς σπουδαστές να προστεθεί ένα νέο

χαρακτηριστικό (νέα στήλη στο υπολογιστικό φύλλο) το οποίο να λέει ότι ο Σπουδαστής

Α, αλλά και ο Σπουδαστής Β έκαναν δήλωση 9h-10h. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε, σε

πρώτη φάση, ποιοι σπουδαστές έκαναν δήλωση 9-10 το πρωί, ποιοι 10-11, κ.λ.π. Αυτό

σημαίνει πώς με μία απλή καταμέτρηση μπορούμε να γνωρίζουμε και πόσοι σπουδαστές

έκαναν δήλωση ανά ώρα ή ανά ημέρα.
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Εικόνα 5

Εικόνα 5: Αρχείο time.xls που προήλθε από το time.txt μετά την εκτέλεση της
μακροεντολής Elegxos_1
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Εικόνα 6

Εικόνα 6: Αρχείο ομαδοποίησης των εγγραφών ανά ώρα, που προήλθε από το time.xls μετά
την εκτέλεση της μακροεντολής STAT_HOUR_2

Μετά την εκτέλεση και της δεύτερης μακροεντολή παρατηρήσαμε ότι για δύο

συγκεκριμένους σπουδαστές (ενδεχομένως, στο μέλλον να παρουσιαστούν και άλλες

παρόμοιες περιπτώσεις) οι εγγραφές τους δεν ήταν σωστά καταγεγραμμένες και

αποθηκευμένες στο λογιστικό φύλλο, λόγω του ότι έχουν διπλό επίθετο, πράγμα το οποίο

δημιουργούσε πρόβλημα κατά την εκτέλεση των δύο προηγούμενων μακροεντολών. Έτσι

οδηγηθήκαμε στη δημιουργία μίας τρίτης μακροεντολής, της DIORTHWSH_KELIWN_3

(βλ. Παράρτημα), με σκοπό τη διόρθωση της καταγραφής των δηλώσεων των δύο αυτών

σπουδαστών.
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1.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ  ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην συνέχεια, σκοπός μας ήταν να αποδώσουμε γραφικά τα συμπεράσματα τα οποία θα

μπορούσαν να βγούν από τα δύο παραπάνω λογιστικά φύλλα, αλλά και να εντοπίσουμε

έναν τρόπο, με τον οποίο να μπορούμε να ελέγχουμε τις περιπτώσεις που κάποιος

σπουδαστής έχει κάνει παραπάνω από μία δήλωση μαθημάτων ή οποιαδήποτε άλλη

ιδιαιτερότητα σε δήλωση ή διορθωτική δήλωση σπουδαστών.

1.3.1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TABLES)

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων (Database) με τη βοήθεια του

προγράμματος MS Access, στην οποία εισάγαγαμε έναν σύνδεσμο με τα λογιστικά φύλλα

time και STAT_HOUR του αρχείου time.xls. Σύνδεσμος, στην περίπτωση αυτή, σημαίνει

ότι η MS Access, αναγνωρίζει τα λογιστικά φύλλα σαν δικούς τις πίνακες, αλλά

οποιαδήποτε αλλαγή στα περιεχόμενά τους γίνεται μόνο μέσω του προγράμματος MS

Excel. Ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε την έννοια του συνδέσμου, ήταν για να

εξακολουθήσουμε να έχουμε την δυνατότητα της αυτοματοποιημένης μετατροπής του

καθημερινά νέου και ενημερωμένου time.txt σε time.xls με τη βοήθεια των τριών

μακροεντολών και ταυτόχρονα, αυτοματοποιημένα, επίσης, να ενημερώνεται με τις

αλλαγές και η βάση δεδομένων. Η βάση που δημιουργήθηκε περιλάμβανε τους πίνακες

που φαίνονται στην Εικόνα 7.
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Εικόνα 7

Εικόνα 7: Πίνακες βάσης δεδομένων για τον έλεγχο της πορείας των ηλεκτρονικών
εγγραφών.

Από τους πίνακες που φαίνονται στην Εικόνα 7, ο πίνακας time είναι ο σύνδεσμος της

βάσης με το λογιστικό φύλλο time του αρχείου time.xls και στην MS Access έχει την μορφή

που φαίνεται στην Εικόνα 8.
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Εικόνα 8

Εικόνα 8: Ο σύνδεσμος του λογιστικού φύλλου time του αρχείου time.xls στη βάση
δεδομένων

Ομοίως, με το όνομα STAT_HOUR βλέπουμε τον σύνδεσμο του λογιστικού φύλλου

STAT_HOUR του αρχείου time.xls, όπως αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 9.



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμ. Η.Υ.Σ. – PeLAB   Ιούν. 2000  13                               Πτυχιακή : Ζ. Γαροφαλάκη – Δ. Καλλέργης

Εικόνα 9

Εικόνα 9: Ο σύνδεσμος του λογιστικού φύλλου STAT_HOUR του αρχείου time.xls στη
βάση δεδομένων

Εκτός, όμως, από τους δύο παραπάνω συνδέσμους έχουμε και ένα σύνολο πινάκων με

ονόματα της μορφής Plh8os Eggrafwn XXXXXX, όπου ΧΧΧΧΧΧ έχουμε κάποιες

ημερομηνίες. Οι πίνακες αυτοί προήλθαν σαν παράγωγα κάποιων Αναζητήσεων (Queries),

που θα δούμε παρακάτω, και περιέχουν για την κάθε μέρα μελέτης των εγγραφών, το πόσοι
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και το ποιοι σπουδαστές είναι εγγεγραμμένοι από την πρώτη ημέρα εγγραφών μέχρι την

ημερομηνία που φαίνεται στο όνομα του κάθε πίνακα, καθώς και ένα νούμερο που δείχνει

πόσες υποβολές εγγραφών και διορθωτικών αιτήσεων έχει κάνει ο κάθε σπουδαστής

(Εικόνα 10).

Εικόνα 10

Εικόνα 10: Η μορφή του πίνακα Plh8os Eggrafwn 300300 και, γενικότερα, των πινάκων με
ονόματα Plh8os Eggrafwn XXXXXX
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Τέλος, από τους πίνακες που περιγράψαμε μόλις παραπάνω, έχουμε τη δυνατότητα να

καταγράφουμε για την κάθε ημερομηνία το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, όπως

αυτό φαίνεται στον τελευταίο πίνακα της βάσης δεδομένων με όνομα Synolo

EGGRAFWN/HMERA (Εικόνα 11).

Εικόνα 11

Εικόνα 11: Τα περιεχόμενα του πίνακα Synolo EGGRAFWN/HMERA

1.3.2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (QUERIES)

Για να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας πίνακες όπως αυτοί που αναφέραμε

προηγουμένως, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Αναζήτησης (Query) την

οποία μας προσφέρει η MS Access, όπως και όλα, σχεδόν, τα προγράμματα διαχείρισης

βάσεων δεδομένων.

Μία Αναζήτηση (Query) είναι μία «ερώτηση» που μπορούμε να κάνουμε στα δεδομένα

μίας βάσης και που μπορεί η απάντηση να αποτελείται από στοιχεία (records) ενός ή

περισσοτέρων πινάκων της βάσης. Τελικά, τα αποτελέσματα μιας Αναζήτησης τα

λαμβάνουμε με τη μορφή ενός πίνακα και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα

επεξεργαστούμε, αναλόγως.

Στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων θέσαμε κάποιες τέτοιες Αναζητήσεις και τα

αποτελέσματά τους είναι οι τέσσερεις πίνακες, που φαίνονται στην Εικόνα 12.
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Εικόνα 12

Εικόνα 12: Οι πίνακες αποτελεσμάτων των Αναζητήσεων (Queries)

Η πρώτη Αναζήτηση που χρειάστηκε να παραγματοποιήσουμε, θέλαμε να μας δίνει τα

στοιχεία εγγραφών των σπουδαστών, που έχουν υποβάλλει παραπάνω από μία δήλωση.

Όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 13, η Αναζήτηση Pollaples Eggrafes, μας έδωσε έναν

πίνακα, στον οποίο για κάθε υποβολή δήλωσης του κάθε σπουδαστή με παραπάνω από μία

υποβολές, υπάρχει μία σειρά (record) με το επίθετό του, τον Α.Μ.Τ. του, την ημερομηνία

και την ώρα που υποβλήθηκε η δήλωση. Έτσι, διαθέτουμε μία πλήρη κατάσταση με τις

δηλώσεις ολών των σπουδαστών, που είναι παραπάνω από μία για τον κάθε ένα, με τη

βοήθεια της οποίας θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα σε εγγραφές

σπουδαστών και να μελετήσουμε στατιστικά τις κινήσεις των σπουδαστών κατά την

υποβολή της αίτησης τους.
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Εικόνα 13

Εικόνα 13: Πίνακας-αποτέλεσμα Αναζήτησης Pollaples Eggrafes
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Εικόνα 14

Εικόνα 14: Πίνακας – αποτέλεσμα Αναζήτησης όλων των πολλαπλών αιτήσεων ανά
σπουδαστή

Ακολούθως, με μία δεύτερη Αναζήτηση, προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε, κατά μία

έννοια, τα αποτελέσματα της Αναζήτησης Pollaples Eggrafes. Αυτό το πετύχαμε με την

Αναζήτηση Plh8os eggrafwn, η οποία μας έδωσε τον πίνακα της Εικόνας 14. Σ΄αυτόν

βλέπουμε ότι με την νέα αναζήτηση έχουμε, για κάθε σπουδαστή που υπέβαλλε δήλωση

μία ή περισσότερες φορές, μία σειρά στοιχείων (record), στην οποία αναγράφεται το

επίθετο του, ο Α.Μ.Τ. του και το πλήθος των εγγραφών που υπέβαλλε.

Ουσιαστικά, με την αναζήτηση αυτή έχουμε το σύνολο των σπουδαστών που είναι

εγγαγραμμένοι στο τμήμα Η.Υ.Σ. από την πρώτη ημερομηνία εγγραφών μέχρι την

τρέχουσα ημερομηνία.
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Εικόνα 15

Εικόνα 15: Πίνακας – αποτέλεσμα αναζήτησης Plh8os eggrafwn

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην πορεία, ήταν ότι κάθε μέρα, με το τελείωμα των

εγγραφών η αναζήτηση Plh8os eggrafwn θα περιείχε το νέο σύνολο εγγεγραμμένων, και

δεν θα είμασταν σε θέση να γνωρίζουμε το πόσοι και ποιοί σπουδαστές είχαν γραφτεί την

κάθε μέρα που περνούσε. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, στο τέλος της

ενημέρωσης των αναζητήσεων αυτών, είχαμε εισάγει έναν πίνακα με βάση την Αναζήτηση

Plh8os eggrafwn. Το όνομα του κάθε πίνακα περιλαμβάνει την ημερομηνία δημιουργίας

του και αναφερόμαστε στους πίνακες με ονόματα Plh8os eggrafwn XXXXXX, που

αναλύσαμε σε προηγούμενη παράγραφο.
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Με τον τρόπο αυτό έχουμε στην διάθεσή μας ένα πίνακα με το πλήθος των σπουδαστών

που έκαναν δήλωση από την πρώτη ημέρα εγγραφών μέχρι την κάθε μέρα με ημερομηνία

ΧΧΧΧΧΧ.

Για να διασφαλίσουμε ότι η Αναζήτηση Plh8os eggrafwn δεν έχει λανθασμένο

αποτέλεσμα, π.χ. δύο σειρές δεδομένων (records) για τον ίδιο σπουδαστή, δημιουργήσαμε

την τρίτη κατά σειρά Αναζήτηση με όνομα Find Duplicates for Plh8os eggrafwn. Τα

αποτελέσματα της αναζήτησης αυτής περιμένουμε να είναι ένας κενός πίνακας, όπως

φαίνεται στην Εικόνα 16, εκτός αν στην Αναζήτηση Plh8os eggrafwn υπάρχει κάποιο

λάθος.

Εικόνα 16

Εικόνα 16: Αναζήτηση Find duplicates for Plh8os eggrafwn για τον έλεγχο της σωστής
λειτουργίας της Αναζήτησης Plh8os eggrafwn

Τέλος, οι Αναζητήσεις κλείνουν με την τέταρτη κατά σειρά, Find duplicates for Pollaples

Eggrafes, η οποία σκοπό έχει την ομαδοποίηση των δεδομένων της Αναζήτησης Pollaples

Eggrafes, δηλαδή τη δημιουργία μίας σειράς στοιχείων για την υποβολή δήλωσης του κάθε

σπουδαστή που πραγματοποίησε παραπάνω από μία υποβολές δηλώσεων. Στην Εικόνα 17

βλέπουμε ότι ο πίνακας-αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής, περιέχει σε κάθε σειρά, το
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επίθετο του σπουδαστή, τον Α.Μ.Τ. του και το πλήθος των δηλώσεων ή διορθωτικών

αιτήσεων που υπέβαλλε.

Εικόνα 17

Εικόνα 17: Πίνακας-αποτέλεσμα Αναζήτησης Find duplicates for Pollaples Eggrafes, που
ομαδοποιεί τα στοιχεία της Αναζήτησης Pollaples Eggrafes

1.3.3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (REPORTS)

Το τελευταίο εργαλείο που μας παρέχει το πρόγραμμα MS Access και το οποίο

χρησιμοποιήσαμε είναι οι λεγόμενες Αναφορές (Reports). Η Αναφορά είναι

αυτοματοποιημένος τρόπος παρουσίασης των δεδομένων ενός πίνακα ή, ακόμα καλύτερα,

μιας Αναζήτησης. Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων αυτών μέσα από μία Αναφορά

είναι πιo ευανάγνωστος από την παρουσίαση σε απλό πίνακα. Ακόμα, υπάρχει ή

δυνατότητα δημιουργίας Αναφορών με μορφή στατιστικού γραφήματος.
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Για την διευκόλυνση της παρουσίασης των Αναζητήσεων και των Πινάκων της βάσης

δεδομένων μας, δημιουργήσαμε τέσσερεις Αναφορές (Εικόνα 18), οι οποίες

απεικονίζονται στις Εικόνες 19 – 21.

Εικόνα 18

Εικόνα 18: Αναφορές που δημιουργήθηκαν για την παρουσίαση των δεδομένων της βάσης

Εικόνα 19

Εικόνα 19: Πλήθος ηλεκτρονικών εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν ανά ημέρα
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Η δημιουργία της Αναφοράς EGGRAFES/HMERA, που φαίνεται στην Εικόνα 18,

στηρίχτηκε στα στοιχεία του πίνακα Synolo EGGRAFWN/HMERA, και μας δίνει ανά

ημέρα το πλήθος των σπουδαστών που υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης εγγραφής.

Εικόνα 20

Εικόνα 20: Πλήθος ηλεκτρονικών εγγραφών ή διορθωτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά
ημέρα

Η Αναφορά MEIKTES EGGRAFES/HMERA, της οποίας το αποτέλεσμα φαίνεται στην

Εικόνα 20, δημιουργήθηκε με βάση τον Πίνακα time και δίνει γραφικά το πλήθος τον

δηλώσεων μαθημάτων ή των διορθωτικών δηλώσεων που πραγματοποιούνταν την κάθε

ημέρα υποβολής δηλώσεων.

Εικόνα 21

Εικόνα 21: Πόσο επί τις εκατό των δηλώσεων πραγματοποιούνταν ανά ώρα
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Η Αναφορά STAT_HOUR, που φαίνεται στην Εικόνα 21, προήλθε από τον Πίνακα

STAT_HOUR, και δίνει πλήθος των υποβολών αιτήσεων που πραγματοποιούνταν ανά

ώρα, τις ημέρες υποβολής των αιτήσεων.

1.4. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από τις παραπάνω εικόνες συμπεραίνουμε εύκολα ότι οι Αναφορές που μας δίνει το

πρόγραμμα MS Access δεν ειναι αρκετά ικανοποιητικής εμφάνισης. Για τον λόγο αυτό,

αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε τους τρεις πίνακες που χρησιμοποιήσαμε για την

δημιουργία των αναφορών στο πρόγραμμα MS Excel, με το οποίο τελικά δημιουργήσαμε

τις ίδιες ακριβώς αναφορές, που αναλύθηκαν στην αρχή της παρουσίασης αυτής της

εφαρμογής.

Το πλεονέκτημα που έχουμε με την κίνηση αυτή είναι ή καλύτερη επεξεργασία της

εμφάνισης των αναφορών (στατιστικών γραφημάτων), αφού το πρόγραμμα MS Excel

αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια στο χρήστη να επέμβει στην εμφάνιση των γραφημάτων

αυτών.
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   222
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την έναρξη της περιόδου των εγγραφών, υπάρχει μια διαδικασία «προετοιμασίας»

των αρχείων , έτσι ώστε να «δεχτούν» τις νέες εγγραφές. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει

να εκτελεστούν  προγράμματα (script – βλ. Παράρτημα), που βρίσκονται στη μηχανή

IRIS:

path: /usr/local/apache/w3/cgi-bin/cgi-gilva/HELPeggraf   (1)

Τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν βρίσκονται επίσης στη μηχανή IRIS, όπου εκεί θα

πραγματοποιηθούν οι εγγραφές.   Συγκεκριμένα στη τοποθεσία :

path: /usr/local/apache/w3/cgi-bin/cgi-gilva/pilotGilVa   (2)

βρίσκονται τα αρχεία, που θα ανανεώσουμε:

 PeLAB98.txt (σπουδαστολόγιο)

 tei_5.txt (εγγραφολόγιο)

 time.txt

 teiv.txt (βαθμολόγιο)

2.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2.2.1 ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το σπουδαστολόγιο προέρχεται από ένα λογιστικό φύλλο (.xls) με όνομα

“PeLAB98.xls”, που έχουμε ήδη ενημερώσει με αλλαγές, όπως για παράδειγμα νέους

σπουδαστές ή διορθώσεις πάνω σε προσωπικά στοιχεία σπουδαστή. Στο xls εκτελείται

μια μακροεντολή με όνομα spoudast2 (βλ. Παράρτημα). Το παραγώμενο αρχείο

κειμένου σώζεται με κατάληξη .csv, χωρισμένο σε στήλες που διαχωρίζονται μεταξύ

τους με ερωτηματικά. Αυτά τα ερωτηματικά πρέπει  να εκλείψουν και να

αντικατασταθούν με κόμματα. Τέλος, με τη χρήση ενός perl script προσθέτουμε κόμμα

στο τέλος της κάθε γραμμής του .csv αρχείου. Να σημειώσουμε ότι στο
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σπουδαστολόγιο δεν χρειάζεται να έχει αυξηθεί το τυπικό εξάμηνο φοίτησης κάθε

σπουδαστή, αυτό το αναλαμβάνει η εφαρμογή. Τα αρχεία:

σπουδαστολόγιο: PeLAB98.txt

script: spoukomma!

2.2.2. ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟ

Για τη δημιουργία νέου εγγραφολογίου θα εκτελέσουμε ένα script που βρίσκεται:

path: (1)

script: eggrafes!

path: (2)

αρχείο εισόδου: σπουδαστολόγιο

αρχείο εξόδου: tei_5.txt

2.2.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Όμοια με το εγγραφολόγιο, για την παραγωγή νέου εγγραφολογίου χρησιμοποιούμε ένα

script που βρίσκεται:

path: (1)

script: vathmlogia!

path: (2)

αρχείο εισόδου: σπουδαστολόγιο

αρχείο εξόδου: teiv.txt

2.2.4. ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΕ

Το αρχείο αυτό για να ανανεωθεί φτάνει να δημιουργήσουμε ένα κενό αρχείο με το ίδιο

όνομα:

path: (2)

αρχείο: time.txt
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2.2.5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στη σελίδα αυτή πρέπει να ενημερωθούν τα δύο αρχεία εικόνων .gif. Είναι αυτά που

περιέχουν τα “ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ....” και “AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ...”. Τα ονόματα των αρχείων και η τοποθεσία τους φαίνεται παρακάτω:

path: /usr/local/apache/w3/html/pilotGilVa (3)

αρχείο: grammateia.html (εκεί φαίνονται τα .gif)

αρχείο1: dhloseis.gif

αρχείο2: anakoinwseis.gif

Πρέπει επίσης να αλλαχθεί το τρέχον εξάμηνο στο κουμπί που φαίνεται όταν γίνεται

αίτηση εγγραφής: “ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ...”. Το αρχείο που το καθορίζει αυτό:

path: (2)

αρχείο: exam.txt

2.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

2.3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μετά τη λήξη και των διορθωτικών εγγραφών, η παραγωγή των καταστάσεων έχει

σειρά. Για τους λόγους  ασφάλειας που έχουν προαναφερθεί, μεταφέρουμε το

εγγραφολόγιο από τη μηχανή IRIS, στη μηχανή FRYNI. Ομοια κάνουμε και με το

σπουδαστολόγιο, με την προϋπόθεση ότι του έχουμε αυξήσει ένα εξάμηνο για τον κάθε

σπουδαστή:

path: /usr/local/bin/httpd/cgi-bin/cgi-gilva/gilva (FRYNI) (3)

2.3.2. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σε περίπτωση που έχει γίνει κάποια αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων στους

καθηγητές, πριν την παραγωγή είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τη σύσταση ενός

αρχείου που βρίσκεται στη μηχανή GUN και αναφέρει ένα προς ένα τα ονόματα σε

αντιστοιχία με τα μαθήματα:

path: /usr/local/apache/w3/cgi-bin/cgi-gilva/pilotGilVa/E99-00 (GUN) (4)

αρχείο: listing.c
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Αφού το αρχείο αλλαχτεί, πρέπει να ξαναγίνει μεταγλώτηση (compile) και στη συνέχεια

το αρχείο που θα παραχθεί, θα είναι το εκμεταλεύσιμο. Η εντολή που το πραγματοποιεί

είναι:

$ cc listing.c –o listing

2.3.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Η παραγωγή διαχειρίζεται από την παρακάτω ιστοσελίδα και βρίσκεται στη μηχανή

FRYNI:

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://fryni.teipir.gr/~gilva/cgiforms/Menu_administrator.html

το οποίο προστατεύεται με κωδικό για λόγους ασφαλείας.

2.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Μετά το τέλος της παραγωγής των καταλόγων ανά μάθημα, το επόμενο βήμα είναι η

ενημέρωση των ιστοσελίδων που υπάρχουν στη μηχανή GUN, που «σερβίρει» τις

ιστοσελίδες του ιδρύματος προς το Διαδίκτυο.

Στο σύνδεσμο (link) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα παραγωγής καταλόγων, με όνομα

“ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ”, παίρνουμε τον πηγαίο κώδικα και

κάνοντας αλλαγές στους συνδέσμους, του δίνουμε καινούργιο όνομα και τον

«ανεβάζουμε» στη μηχανή GUN:

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://fryni.teipir.gr/htbin/cgi-gilva/gilva/pro_lista (FRYNI)

path: /usr/local/apache/w3/html/E99-00 (GUN)

αρχείο: list_math.html (GUN) (1)

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο αρχείο (1),  πριν αυτό δημοσιευτεί περιγράφονται

παρακάτω:

 σβήσιμο του κώδικα:

<a href="http://fryni.teipir.gr/~gilva/cgiforms/Menu_administrator.html">HOME</a>

 αλλαγή του κώδικα, σύμφωνα με το τρέχον εξάμηνο:

Εαρινό '98-'99

 αλλαγή του κώδικα:

<a href="http://fryni.teipir.gr/htbin/cgi-gilva/gilva/list_math?

που αναφέρεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά. Ο νέος σύνδεσμος θα είναι:

<a href="http://gun.teipir.gr/cgi-bin/cgi-gilva/pilotGilVa/E99-00/listing?
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 αλλαγή στους συνδέσμους για δύο ακόμα αρχεία εικόνων:

<body background="http://fryni.teipir.gr/~gilva/marble.jpg"

<img src="http://fryni.teipir.gr/~gilva/cgiforms/tei_globe2.gif"

σε:

<body background="http://gun.teipir.gr/pilotGilVa/marble.jpg

<img src="http://gun.teipir.gr/pilotGilVa/tei_globe2.gif"

 τέλος, το πιο σημαντικό βήμα, είναι η μεταφορά των αρχειών κειμένου, στη μηχανή

GUN, για τα 82 μαθήματα που έχει παράγει η μηχανή FRYNI:

path: (3) (FRYNI)

        (4) (GUN)

είναι απαραίτητο να μεταφερθούν τα παραπάνω αρχεία κειμένου και το σπουδαστολόγιο

(με το αυξημένο εξάμηνο) και σε ένα άλλο κατάλογο, χρήσιμο για τη δημοσίευση της

προσωπικής δήλωσης μαθημάτων για κάθε σπουδαστή:

path: /usr/local/apache/w3/cgi-bin/cgi-gilva/pilotGilVa/biblia/E99-00

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που αξιοποιεί τα παραπάνω βήματα είναι:

http://www.teipir.gr/new/ecs/gramatia.html

και πιο συγκεκριμένα:

Εικόνα 1
Εικόνα 1: Σύνδεσμοι (links) στην ιστοδελίδα της γραμματείας του τμήματος Η.Υ.Σ. που
εκμετελεύονται όλα τα παραπάνω
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   333
ΕΦΑΡΜΟΓΗ CONTROL ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το τέλος της διαδικασίας των εγγραφών που πραγματοποιούνται στη μηχανή IRIS,

σημαίνει και το τέλος του «γεμίσματος» κάποιων αρχείων που εμπεριέχουν τις

δηλώσεις των μαθημάτων των σπουδαστών, καθώς επίσης και κάποια στοιχεία

ταξινόμησης, όπως Αριθμό Μητρώου Τμήματος και Επώνυμο. Η εικόνα του αρχείου

που θα στο εξής αναφέρεται ως εγγραφολόγιο, είναι η παρακάτω:

Οι άσσοι και τα μηδενικά επαναλαμβάνονται 82 φορές, όσες και ο συνολικός αριθμός
εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων και εννοούν τη εγγραφή ή μη του
συγκεκριμένου μαθήματος στη δήλωση μαθημάτων. Το εγγραφολόγιο περνά από τη
κλήση ενός script που υπάρχει στη μηχανή IRIS, με το όνομα eraselin. Αυτό που
επιτυγχάνει το script είναι το σβήσιμο των κενών γραμμών ανάμεσα στους σπουδαστές,
ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του στο Excel για να παραχθεί το αρχείο Control.
Μέρος της εκτύπωσης του αρχείου βλέπουμε παρακάτω:
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3.2. Η ΔΟΜΗ & ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ CONTROL

Το αρχείο Control.xls εμπεριέχει ενσωματωμένες μακροεντολές, που υπολογίζουν

συνολικές ώρες κάθε σπουδαστή, το συνολικό αριθμό δηλωμένων πτυχιακών και

πρακτικών για το τμήμα Η.Υ.Σ., καθώς και το συνολικό αριθμό των εγγεγραμένων

σπουδαστών για το τρέχον εξάμηνο στο τμήμα Η.Υ.Σ. Παραπάνω φαίνεται η εικόνα

κάποιων μαθημάτων ενός μόνο εξαμήνου. Η εικόνα αυτή είναι ίδια και για τα άλλα

εξάμηνα. Στο παραπάνω αρχείο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προσθήκη φίλτρων,

ώστε να επεξεργαστούμε πιο γρήγορα τα στοιχεία που μας δίνονται. Για παράδειγμα, με

μια αναζήτηση στην τελευταία στήλη της παραπάνω εικόνας έχουμε τη δυνατότητα να

βρούμε ποιοι από τους απουδαστές έχουν δηλώσει παραπάνω από 20 εργαστηριακές

ώρες. Η διαδικασία φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 1

και μετά:

Εικόνα 2
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οπότε το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω:

Εικόνα 3

Εικόνες 1, 2, 3: Βήματα για το πώς μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πόσοι
σπουδαστές έχουν δηλώσει εργαστηριακές ώρες εκτός ορίων κανονισμού

Παρόμοιες αναζητήσεις μπορούμε να επιτύχουμε και με άλλα δεδομένα, βγάζοντας

χρήσιμα συμπεράσματα για το πόσοι έχουν πάρει πτυχιακή εργασία στο τρέχον

εξάμηνο ή πόσοι πραγματοποιούν την πρακτική τους εργασία. Από τη στήλη που

αναγράφονται τα True ή False, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιοι έχουν κάνει δήλωση

μαθημάτων το τρέχον εξάμηνο, όπως επίσης και το σύνολο των εγγραφέντων στο

τμήμα Η.Υ.Σ.. Τέτοιες πληροφορίες για αριθμητικά σύνολα μπορούμε να πάρουμε για

το πόσες θεωρητικές ή εργαστηριακές ώρες έχουν δηλωθεί από όλους τους σπουδαστές

του τμήματος. Τέλος, υπολογίζουμε το σύνολο των εγγραφέντων στο τμήμα, για το

τρέχον εξάμηνο.
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3.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στο αρχείο Control.xls, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πιο συγκεντρωτικά

πληροφορίες για το κάθε μάθημα, βλέποντας το δεύτερο φύλλο του, με όνομα sums,  το

οποίο βλέπουμε εκτυπωμένο:
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   444
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παραγωγή καταλόγων ανά μάθημα, όπως είδαμε και παραπάνω, παράγει 82 αρχεία

κειμένου (.txt), ένα για κάθε μάθημα. Αυτά είναι και τα στοιχεία που θα

επεξεργαστούμε για να παράγουμε τις καταστάσεις των καθηγητών σε πιο εύχρηστη

μορφή, αυτή των .xls αρχείων.

4.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ

Η διαδικασία αρχίζει με την εισαγωγή (import) του αρχείου κειμένου στο Excel. Με τη

χρήση της μακροεντολής txt_to_xls ή txt_to_xls_ergast μορφοποιούμε το txt έτσι, ώστε

να χωριστεί κατά στήλες και να ταξινομηθούν τα ονόματα με αλφαβητική σειρά. Η

μορφοποίηση του κειμένου και των κελιών, όπως επίσης και οι τίτλοι στις στήλες, είναι

οι ενέργειες που πραγματοποιεί ακόμα η συγκεκριμένη μακροεντολή (βλ. Παράρτημα).

Στη συνέχεια μορφοποιούμε την εικόνα που προσδιορίζει το μάθημα και βρίσκεται

στην κορυφή της σελίδας, με τη μακροεντολή ins_image ή ins_image_lab. Εδώ έχουμε

να κάνουμε απλά με τη μορφοποίηση της εικόνας σύμφωνα με τη διάσταση της

σελίδας, την οποία υπολογίζουμε ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών που έχουν

δηλώσει το μάθημα. Τέλος, τοποθετεί το πλαίσιο που θα υπογράψει ο καθηγητής, στο

τέλος της κατάστασης των σπουδαστών (βλ. Παράρτημα)

Ανάλογα με το αν το μάθημα που επεξεργαζόμαστε είναι θεωρητικό ή εργαστηριακό,

χρησιμοποιούμε και μια από τις μακροεντολές με όνομα Theory  ή  Labs. Είναι και οι

τελεταίες που επενεργούν στο παραγώμενο αρχείο και αυτό που κάνουν είναι να

μετατρέπουν το βαθμό σε αναγνώσιμο κείμενο και να ασφαλίζουν τη σελίδα με κωδικό,

ώστε να μην είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου από κάποιον που δεν τον έχει.

Διασφαλίζοντας την ομοιογένεια, ως προς τη μορφή, των αρχείων, υπάρχει και ένας

δεύτερος κωδικός που χρειάζεται για να προστεθεί κάποιος σπουδαστής που δεν είναι

στην παρούσα κατάσταση για τον οποιοδήποτε λόγο, αλλά και να κάνει μια αλλαγή
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στην γενική της εικόνα (βλ. Παράρτημα).

4.3. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ .XLS ΑΡΧΕΙΩΝ

Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα την εισαγωγική οθόνη, όπου γίνεται και ο έλεγχος

του κωδικού:

Εικόνα 1

Εικόνα 1: Εισαγωγική εικόνα αρχείου .xls κάποιου μαθήματος. Ο χρήστης καλείται να

εισάγει κωδικό πρόσβασης στα στοιχεία του αρχείου. Παρέχεται έτσι ένα πρώτο

επίπεδο ασφάλειας.

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εισάγει βαθμολογίες, βάζοντας μόνο το αριθμητικό

μέρος τους, μιας και για το υπόλοιπο κομμάτι είναι υπεύθυνο το αρχείο και ο

ενσωματωμένος κώδικας που περιέχει. Παρέχεται έτσι ομοιομορφία μεταξύ των

εγγράφων με τις βαθμολογίες που πρόκειται να ανακοινωθούν, αλλά και ευχρηστία

απέναντι σε ενδεχόμενη μελλοντική εκμετάλευση των δεδομένων. Η μορφή της

κατάστασης θεωρητικού μαθήματος μετά και την καταχώρηση ενδεικτικών

βαθμολογιών θα είναι η παρακάτω:
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Εικόνα 2

Εικόνα 2: Δείγμα από κατάσταση θεωρητικού μαθήματος με ενδεικτική καταχώρηση
βαθμολογίας

Παρατηρούμε ότι ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εισάγει βαθμολογία για τον κάθε

σπουδαστή, ανεξάρτητα από το αν έχει προσέλθει για εξέταση στην πρώτη εξεταστική

περίοδο. Αν έχει κριθεί ανεπιτυχώς, τότε στη δεύτερη εξεταστική και στο ίδιο λογιστικό

φύλλο, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης, έτσι ώστε να αναγράφεται ο μεγαλύτερος

από τους δύο βαθμούς και να καταχωρείται ως τελικός. Αυτός ο βαθμός είναι και αυτός

που μετρέπεται στη στήλη «ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ». Τέλος, για τους σπουδαστές που δεν

προσείλθαν στην εξέταση, αρκεί να μείνει το αντίστοιχο κελί κενό.
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Οσο αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, μόνο ως

προς τη μορφή. Παρακάτω, φαίνεται ένα δείγμα του αρχείου:

Εικόνα 3

Εικόνα 3: Ενδεικτική εικόνα εκτύπωσης εργαστηριακού μαθήματος με καταχωρημένη
βαθμολογία

Χαρακτηριστικά, να αναφέρουμε ότι τα παραγώμενα αρχεία ελέγχουν και την

περίπτωση λάθος καταχώρησης βαθμολογίας, εκτός της κλίμακας 0-10 δηλαδή.

Παρακάτω, φαίνεται μια τέτοια περίπτωση:
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Εικόνα 4

Εικόνα 4: Παράδειγμα καταχώρησης βαθμολογίας και μήνυμα λάθους από την
εφαρμογή

Με το πάτημα της επιλογής Retry, μπορεί ο χρήστης να προσπαθήσει ξανά για την

καταχώρηση βαθμολογίας, ενώ με την επιλογή Cancel, ο χρήστης ακυρώνει την

καταχώρησή του.

Η δομή όλων των παραπάνω αρχείων υλοποιήθηκε έτσι ώστε να είναι εφικτή η

μελλοντική εκμεταλευσή τους,  σε αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση της

καρτέλας της βαθμολογίας του σπουδαστή. Είναι δυνατή η εισαγωγή των στοιχείων σε

βάση δεδομένων τοπικά ή ακόμα και προς ανακοίνωση στο Διαδίκτυο.

4.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

4.4.1. ΣΚΟΠΟΣ

Η προσπάθεια να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία εισαγωγής βαθμολογιών δεν σταματά

εδώ. Σκοπός μας είναι να αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση των βαθμολογιών,

έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η επεξεργασία τους. Τα βήματα που θα ακολουθηθούν

είναι να εισάγουμε το βαθμολόγιο στο Excel και με κάποιες μακροεντολές να

εισαχθούν διαδοχικά όλα τα φύλλα που έχουν συμπληρωθεί από τους καθηγητές με τις

βαθμολογίες των σπουδαστών. Στη συνέχεια θα γίνει εξαγωγή των δεδομένων σε

αρχείου κειμένου με μορφή όμοια με αυτή που είχε το βαθμολόγιο πριν και η

ανακοίνωση του στο Διαδίκτυο είναι πλέον δυνατή.
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4.4.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το βαθμολόγιο είναι το αρχείο που περιέχει το επώνυμο και το Α.Μ.Τ. κάθε

σπουδαστή. Η μορφή του είναι τέτοια ώστε να προβλέπει 82 άδειες -αρχικά- στήλες, με

σκοπό εκεί να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες. Εφαρμόζουμε ένα script με όνομα

eraselin (βλ. Παράρτημα) πάνω στο βαθμολόγιο, έτσι ώστε να προσθέσουμε ένα

επιπλέον κενό μετά την τελευταία γραμμή, ότι κάναμε και με το εγγραφολόγιο δηλαδή,

απλά εδώ δεν υπάρχουν κενές γραμμές ανάμεσα στα πεδία του αρχείου.

Η εισαγωγή σε λογιστικό φύλλο έχει σειρά, με την εφαρμογή της μακροεντολής

teiv_to_xls1 (βλ. Παράρτημα). Γίνεται η μορφοποίηση του φύλλου (τώρα teiv.xls) και

στη συνέχεια εισάγουμε με μακροεντολή τα 82 λογιστικά φύλλα. Γίνεται η εισαγωγή

του πρώτου, η επεξεργασία του βάζοντας τους βαθμούς στους αντίστοιχους σπουδαστές

και αφού κλείσει το αρχείο, εισάγεται το επόμενο για να διατελεστεί η ίδια διεργασία.

Η μακροεντολή ins_vath_erg2 & ins_vath_th2 (βλ. Παράρτημα) συνεχίζουν, για τα

θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα αντίστοιχα. Αναλαμβάνουν να εισάγουν τη

βαθμολογία που έχουν ήδη καταχωρήσει οι καθηγητές στο .xls αρχεία τους, εκτελώντας

στη συνέχεια ακόμα μία μακροεντολή με το όνομα xls_to_csv3. Η τελευταία, φροντίζει

να φέρει το αρχείο .xls που επεξεργαζόμαστε, στη μορφή που είναι απαραίτητο για να

λειτουργήσει κάτω από την Πιλοτική Εφαρμογή της γραμματείας. Το αρχείο σώζεται

με μορφη .csv (comma delimited). Συνεχίζοντας, εισάγουμε το αρχείο .csv και κάνουμε

τις εξής αντικαταστάσεις:

1. [,;] ΜΕ [,  ] (κόμμα με δύο κενά)

2. [,;] ΜΕ [,] (κόμμα)

3. [;] ΜΕ [ ] (κενό)

Σώζουμε το αρχείο με την ίδια επέκταση (.csv) και ελέγχουμε (κατά προτίμηση σε

κάποιο κειμενογράφο) να μην έχει κανένα Enter στο τέλος των περιεχομένων του.

Τώρα το αρχείο μπορεί να σωθεί ως teiv.txt και είναι έτοιμο για χρήση από τη μηχανή

που θα κάνει τις ηλεκτρονικές εγγραφές.

4.4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ας υποθέσουμε ότι έχουν γίνει όλα τα παραπάνω βήματα  και βρισκόμαστε στην

έναρξη των εγγραφών του τρέχοντος εξαμήνου και ότι το βαθμολόγιο έχει ενημερωθεί

με τις καταχωρήσεις των βαθμολογιών από τους καθηγητές. Για παράδειγμα,

χρησιμοποιήσαμε τυχαίες βαθμολογίες στο θεωρητικό μάθημα Δίκτυα Βλέπουμε
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παρακάτω τι θα συναντήσει κάποιος που έχει περάσει το μάθημα, στην ηλεκτρονική

καρτέλα εγγραφής του στο τμήμα Η.Υ.Σ.:

Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή απαγορεύει να γίνει πιθανό λαθος επαναδήλωσης του

μαθήματος, εάν αυτό έχει περαστεί.
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   555
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η.Υ.Σ.

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος γραμματειακής υποστήριξης και την

μεταφορά όλων, σχεδόν, των στοιχείων των σπουδαστών και των αποφοίτων του τμήματος

Η.Υ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, προέκυψε η

ανάγκη αλλά και η δυνατότητα μίας αναλυτικής μελέτης της πορείας των φοιτούντων του

τμήματος, από το έτος ιδρύσεώς του.

Για τον λόγο αυτό άρχισε μία επεξεργασία των περιεχομένων του Σπουδαστολογίου που

παράγεται από το πρόγραμμα της γραμματειακής υποστήριξης. Το αρχείο αυτό είναι

μορφής κειμένου (PeLAB98.txt) και μας παρέχει όλα τα προσωπικά στοιχεία των

σπουδαστών, των αποφοίτων και όλων όσων υπήρξαν σπουδαστές του τμήματος Η.Υ.Σ.

5.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟΥ  ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

Σε πρώτη φάση, το σπουδαστολόγιο εισήχθει σε λογιστικό φύλλο και συμπληρώθηκε με

κάποια επιπλέον στοιχεία των σπουδαστών του τμήματος, όπως το φύλο του κάθε

σπουδαστή, η ημερομηνία αποφοίτησής του (αν είναι απόφοιτος), κ.ά. Η μορφή αυτών των

στοιχείων στο λογιστικό φύλλο φαίνονται στην Εικόνα 1.
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Εικόνα 1

Ακόμα, με την εφαρμογή κάποιων συγκεκριμένων συναρτήσεων του προγράμματος MS

Excel, προσδιορίσαμε στη συνέχεια, κάποια στατιστικά στοιχεία, κυρίως για τους

απόφοιτους του τμήματος, όπως τον μέσο όρο χρόνων φοίτησης, το μέσο όρο βαθμού

πτυχίου, τι ποσοστό επί τις εκατό των γυναικών αποφοιτούν, τι ποσοστό επί τις εκατό των

ανδρών αποφοιτούν, πόσοι σπουδαστές καταφέρνουν να πάρουν πτυχίο επί του συνόλου

και πόσοι για άγνωστους λόγους παύουν να είναι σπουδαστές του τμήματος κ.λ.π. Τα

στοιχεία αυτά απεικονίζονται παρακάτω.
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Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία, είναι εμφανές ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν

και να είναι ευανάγνωστα. Έτσι, με την βοήθεια του ίδιου προγράμματος, του MS Excel,

«μεταφράσαμε» τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα παραπάνω λογιστικά φύλλα, σε

στατιστικά γραφήματα, όπως αυτά που εμφανίζονται στην Εικόνα 4.

Εικόνα 4

Εικόνα 4: Στατιστικά γραφήματα που παράχθησαν με βάση τα στοιχεία του λογιστικού
φύλλου ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

5.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Τέλος, για να υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης των γραφημάτων αυτών στο Διαδίκτυο

και για να είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να τα αποκτήσει γρήγορα

μέσω δικτύου, τα γραφήματα αυτά έγιναν η βάση για μία ιστοσελίδα και ένα αρχείο

μορφής .pdf (postscipt document format) το οποίο είναι μία μορφή παρουσίασης κειμένου



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμ. Η.Υ.Σ. – PeLAB   Ιούν. 2000                        47                                   Πτυχιακή : Ζ. Γαροφαλάκη – Δ. Καλλέργης

μόνο για ανάγνωση. Η ιστοσελίδα αυτή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.teipir.gr/~kalgar/stat.htm και από την ίδια διεύθυνση έχουμε πρόσβαση και

στο pdf αρχείο με όνομα KalGar-STAT-0.pdf, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 5

Στην Εικόνα 5, βλέπουμε όλους τους τίτλους των γραφημάτων που προέκυψαν από το

λογιστικό φύλλο και στις Εικόνες 6 και 7 έχουμε, πιο συγκεκριμένα, δύο από αυτά τα

γραφήματα. Ακολουθεί, επίσης, το αρχείο μορφής .pdf που δίνει αναλυτικά όλα τα

στατιστικά γραφήματα.
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Εικόνα 6

Εικόνα 7
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5.4. ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ KALGAR-STAT-0.PDF

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  ΟΚΤ. 1983 - ΜΑΡ. 1999

ΤΜΗΜΑ Η.Υ.Σ. του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
@ PeLAB by KalGar  (Γαροφαλάκη Ζαχαρένια - Καλλέργης Δημήτρης) - ΑΠΡ. '99

Τα στατιστικά στοιχεία, που παρουσιάζουμε εδώ, του Τμήματος Η.Υ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για

την περίοδο Οκτώβριος 1983 - Μάρτιος 1999, προέκυψαν από το Πιλοτικό Πρόγραμμα

Γραμματειακής Υποστήριξης "GilVa", που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Πτυχιακής Εργασίας

στο Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ.

Τα αποτελέσματα των παρακάτω γραφημάτων προκύπτουν από ένα σύνολο 2.690 σπουδαστών,

που έχουν εισαχθεί στο τμήμα από το 1983 έως σήμερα.  Σαν Πτυχιούχοι αναφέρονται οι

443 σπουδαστές με ημερομηνία αποφοίτησης μέχρι και τον Ιανουάριο 1999, σαν Εγγραφέντες

αναφέρονται οι σπουδαστές οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα για το Εαρινό

Εξάμηνο 1998-'99. Τέλος στα διαγράμματα, σαν ''Αγνοούμενοι'', αναφέρεται το σύνολο των

σπουδαστών που στην προαναφερθείσα χρονική διάρκεια έχουν διακόψει τις σπουδές τους, είτε με

αίτησή τους, είτε με διαγραφή, είτε δεν έκαναν εγγραφή για το Εαρ. '98-'99.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται στατιστικά διαγράμματα για:

• Ανάλυση Φοιτητικού Δυναμικού ……………………………… 2

• Εισαχθέντες: Πόσοι και Πόσες  …..…………………………… 2

• Πτυχιούχοι:  Πόσοι και πόσες …………………………………. 3

• Πτυχιούχοι ανά έτος …………………………………………… 3

• Πόσα χρόνια μέχρι το πτυχίο ………………………………….. 4

• Μέση Διάρκεια Φοίτησης …………………………………….. 4

Ποσοστά Εισαχθέντων  - Αποφοίτων:

• Πόσοι παίρνουν πτυχίο ……….…………………………… 5

• Γυναίκες ……………………………………………………. 5

• Άνδρες ……………………………………………………… 5

• Πόσοι πήραν πόσο   .….……………………………………….. 6

• Αναλυτική Κατανομή Βαθμολογίας Πτυχιούχων …………… 6
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   666
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ  -  ORACLE

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Ο στόχος της μετάβασης από μία σειριακή βάση δεδομένων (Αccess) σε μία σχεσιακή

(Oracle) είναι καθαρά για λόγους ταχύτητας στην επεξεργασία των δεδομένων. Η

δυνατότητα που μας δίνουν οι πίνακες και οι σχέσεις μεταξύ τους είναι αυτό που δίνει

την ευκαιρία για ευκολότερη διαχειρίση τόσο στη σχεδίαση, όσο και στην υλοποίηση

μιας τέτοιας βάσης. Ουσιαστικά, αυτό που διαχωρίζει τις δύο έννοιες είναι η δομή που

έχουμε δώσει στους πίνακές μας. Ειδικότερα, θα διαπιστώσουμε ότι η ταχύτητα

οφείλεται στο γεγονός ότι αντί για ένα πίνακα με όλα τα στοιχεία, εδώ θα

χρησιμοποιήσουμε πολλούς μικρότερους με κοινά στοιχεία μεταξύ τους – τους

συνδέσμους.

6.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ORACLE – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πριν αρχίσουμε την εγκτάσταση του πακέτου της Oracle να διευκρινίσουμε ότι δεν

εγκαθιστούμε έτσι μία βάση, παρά το διαχειριστικό περιβάλλον της – θα μπορούσαμε

να το ορίσουμε ως το λειτουργικό σύστημα για τις βάσεις μας. Ο server θα

εγκατασταθεί σε περιβάλλον WindowsNT, ενώ ο client μπορεί να εγκατασταθεί και σε

περιβάλλον Windows95/98.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τα στοιχεία που μας ζητούνται είναι ο τόπος που

θα τοποθετηθούν τα αρχεία της Oracle (μεταβλητή ORACLE_HOME). Εάν έχει

επιλεγεί να γίνει εγκατάσταση με την παρέμβαση του χρήστη (custom), τότε θα ζητηθεί

να γίνει ορισμός του μεγέθους της βάσης, το κατά πόσο θα αυξάνεται και πώς, το ποια

θα είναι τα μεγέθη των δεσμευμένων χώρων για πίνακες (tablespaces), τα ονόματα των

αρχείων του συστήματος και της βάσης (αρχεία .ora) κ.ά. Η εξ’ ορισμού εγκατάσταση

(default) δίνει τιμές στα παραπάνω μεγέθη χωρίς την παρέμβασή μας.

Μετά την εγκατάσταση, η εικόνα των εγκατεστημένων προγραμμάτων κάτω από το

περιβάλλον των WindowsNT φαίνεται παρακάτω. Θα παρατηρήσουμε πλήθος

διαχειριστικών προγραμμάτων, αλλά και εργαλείων όπως για αποθήκευση (backup) ή

για τη σύνδεση (Net8) στη βάση και βέβαια το περιβάλλον κειμένου (console) για τη

άμεση διαχείριση των βάσεων με εντολές γλώσσας SQL.
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Εικόνα 1

Πέρα από τις δύο γενικές κατηγορίες προγραμάτων που αναφέραμε παραπάνω,

υπάρχουν -όπως βλέπουμε στην εικόνα- και ακόμα δύο που επικεντρώνονται στη

δικτυακή δόμηση μιας βάσης (Replication Manager) σε καταμερισμένα συστήματα

(distributed systems). Το εργαλείο με το όνομα ConText Catridge Workbench

παρουσίαζει μια γενική εποπτική εικόνα όλων των βάσεων που είναι εγκατεστημένες

κάτω από το παρόν λειτουργικό διαχείρισης βάσεων.

Ο Enterprise Manager ουσιαστικά είναι μία εφαρμογή που εμπεριέχει όλες τις άλλες

εφαρμογές διαχείρισης των πόρων μιας βάσης.

Εικόνα 2
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Ο Enterprise Manager εμπεριέχει τους Data Manager, Schema Manager, Security

Manager, Instance Manager, που είναι και αυτοί που χρησιμοποιούνται περισσότερο.

 Data Manager: Διαχειριστής των δεδομένων ανά χρήστη. Δυνατότητα εισαγωγής

και εξαγωγής πινάκων και δεδομένων

 Schema Manager: Διαχειριστής αντικειμένων (objects) ανά χρήστη (log αρχεία,

queries)

 Security Manager: Διαχειριστής λογαριασμών όλων των χρηστών (users) που

δουλεύουν στο λειτουργικό της βάσης (Oracle)

 Instance Manager: Αναλαμβάνει να «ανοίγει» και να «κλείνει» τη βάση.

 Backup Manager: Διαχειριστής των βοηθητικών αντίγραφων της βάσης (backup)

 Deamon Manager: Διαχειριστής προγραμμάτων που λειτουργούν αυτόματα στο

παρασκήνιο (deamons) χωρίς να χρειάζεται η συνεχής παρακολούθηση από τον

διαχειριστή της βάσης

Πρέπει να τονίσουμε τη δυνατότητα που έχει συγκεκριμένα το περιβάλλον του

Enterprise Manager να διαχειρίζεται εικονικούς χάρτες  (node maps) με το πως είναι

κατανεμημένα τα δεδομένα σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον εργασίας (distributed

system).

Εικόνα 3
Εδώ βλέπουμε τα υπόλοιπα διαχειριστικά προγράμματα που παρέχει η Oracle. Εκτός

από τα προγράμματα που έχουν επαφή περισσότερο με το λειτουργικό WindowsNT,
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όπως ο διαχειριστής οδηγών σύνδεσης (ODBC) και ο Backup & Recovery Manager,

που βοηθούν σε αποθήκευση και επανάκτιση δεδομένων σε περιπτώσεις ανάγκης. Τα

προγράμματα που μας ενδιαφέρουν είναι:

 Migration Assistant: Αναλαμβάνει τη μεταγωγή βάσεων από και προς το

περιβάλλον της Oracle

 Net8 Assistant: Αναλαμβάνει τις φυσικές και λογικές συνδέσεις μεταξύ

εξυπηρετητή (server) & πελάτη (client). Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των

αρχείων συστήματος listener.ora & tnsnames.ora. Εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε το

πρωτόκολλο επικοινωνίας με τη βάση, καθώς και να δημιουργήσουμε name server

για την αυτόματη απόδωση ψευδόνυμου σε μηχανές

 SQL* Plus: Το περιβάλλον κειμένου (console) για διαχείριση της βάσης με εντολές

γλώσσας SQL

6.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) – ΠΕΛΑΤΗ (CLIENT)

Είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί ότι η βάση δεν είναι αναγκαίο να βρίσκεται σε ένα

φυσικό χώρο (δίσκο). Υποστηρίζοντας την τεχνοτροπία των κατανεμημένων

συστημάτων (distributed systems), οι βάσεις που λειτουργούν σε περιβάλλον Oracle

είναι δυνατό να υπάρχουν σε διαφορετικά μέρη -όχι απαραίτητα κοντινά, απλά να

συνδέονται δικτυακά. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η διαχείρισή της γίνεται από τον

εξυπηρετητή (server) ή από απόσταση σύνδεση σε αυτόν. Από τη μεριά του

προγράμματος - πελάτη (client), οι δυνατότητα που μας δίνονται είναι να μπορεί να

γίνει δυνατή η πρόσβαση από μακριά στη βάση, με δικαιώματα τέτοια που έχει δώσει ο

Διαχειριστής (Administrator). Το πλήθος των συνδέσεων στη βάση εξαρτάται από τη

δομή που έχουμε δώσει στο δίκτυό μας  - η εξ’ ορισμού τιμή είναι 255. Αν επιθυμούμε

για μεγαλύτερο αριθμό, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τεχνική pooling, που δίνει

τη δυνατότητα δημιουργίας λίστας αναμονής (connection pool).

6.3.1. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι συνδέσεις αυτές είναι τέτοιες,  που μια σύνδεση εξυπηρετητή – πελάτη

καταλαμβάνει όλα τα επίπεδα του OSI:
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Εικόνα 4
Οι παραπάνω συνδέσεις μπορούν να περιγραφούν από οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο

επικοινωνίας, όπως TCP/IP, SPX/IPX, ή ακόμα και Bequeath για αναφορά σε τοπικές

βάσεις. Η επικοινωνία διαχειριστικά είναι στη δικαιοδοσία του προγράμματος Net8,

που με τη βοήθεια του Listener, πραγματοποιεί τις δικτυακές συνδέσεις, είτε απλά

μεταξύ βάσης και χρήστη, είτε σύνδεση που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τρόπο

ανταλλαγής δεδομένων, κάτω πάντα από την καθοδήγηση ενός συγκεκριμένου

πρωτοκόλλου. Οι συνδέσεις λοιπόν μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με τη βοήθεια

κάποιας αντιστοίχισης ονόματος και IP (tnsnames), είτε με τη απόδοση ονόματος από

κάποιο εξυπηρετητή ονομάτων (oracle name server). Η περιγραφή μιας σύνδεσης, που

θα μπορούσε να ήταν απλά και η κλήση μιας αναζήτησης (query) έχει ως εξής:

 OCI (Oracle Call Interface). Το επίπεδο (layer) αυτό ενσωματώνει κλήσεις

συναρτήσεων που βρίσκονται μέσα στον κώδικα κάποιας γλώσσας

προγραμματισμού, που ενδεχόμενα χρησιμοποιούμε, επιτρέποντας στην αποστολή

και παραλαβή κώδικα SQL από και προς τη βάση.

 Two - Task Common. Στο επίπεδο (layer) αυτό εντοπίζεται η ευκολία του

συστήματος να διαχειρίζεται τις διαφορές μεταξύ εξυπηρετητή (server) και πελάτη

(client). Αν για παράδειγμα ο εξυπηρετητής είναι ένας κεντρικός υπολογιστής που

χρησιμοποιεί πίνακα χαρακτήρων EBCDIC και ο πελάτης χρησιμοποιεί πίνακα

ASCII , τότε η επικοινωνία επιτυγχάνεται γιατί στο επίπεδο αυτό φροντίζεται να

υπάρχει η λεγόμενη διαφάνεια (transparency).

 Net8. Διαμέσου των δικτυακών διεπαφών του συστήματος (Oracle Network

Interface), επιτυγχάνεται η απόκρυψη του θεμελιώδους πρωτοκόλλου επικοινωνίας

μεταξύ server - client. Στη συνέχεια αναλαμβάνει το επίπεδο που επιτυγχάνει τη
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δρομολόγηση / απόδοση ονόματος / πιστοποίηση στο δίκτυο ( Network Routing /

Network Naming / Network Authentication). Ολοκληρώνοντας, το Net8

χρησιμοποιεί ένα διαφανές δικτυακό υπόστρωμα (Τransparent Network Substrate)

που πραγματοποιεί την έναρξη και τη λήξη μιας σύνδεσης, την αποστολή και

παραλαβή δεδομένων. Ισως, το πιο σημαντικό επίπεδο (layer) στην επικοινωνία

εξυπηρετητή - πελάτη.

 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας (π.χ. TCP/IP). Τυπικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

μία ακόμα στοίβα με επίπεδα, που σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν OSI

& ISO προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσονται πακέτα δεδομένων

πάνω στο δίκτυο.

6.3.2. ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

 Ονοματολογία Φιλoξενούμενου (Host Naming)

Χρησιμοποιεί μόνο το πρωτόκολλο TCP/IP και απαιτεί μόνο τη ρύθμιση του αρχείου

TNSNAMES.ORA . Συνεπώς δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για τις διεργασίες

διαχείρισης ονομάτων (Oracle Names Administration), αλλά δεν εκμεταλεύεται τις

αυξημένες δυνατότητες του Διαχειριστή Συνδέσεων (Oracle Connection Manager).

Απαραίτητη η χρήση DNS ή ενός  hosts αρχείου (TCP/IP)

 Τοπική Ονοματολογία (Local Naming)

Παρέχει κατανομή ονομάτων λειτουργώντας τοπικά και κάτω από διαφορετικά

πρωτόκολλα. Χρησιμοποιείται σε μικρά κατανεμημένα συστήματα.

 Κεντρική Ονοματολογία (Centralized Naming)

Τοποθετεί ένα κεντρικό σύστημα, όπου όλου οι σταθμοί αναφέρονται για να βρουν

κάποιο όνομα. Αυτό σημαίνει ότι σε δεδομένη αλλαγή κάποιου σταθμού δεν χρειάζεται

να αλλάξουν όλοι τις ρυθμίσεις τους, αλλά μόνο ο Διαχειριστής Ονομάτων που έχουμε

εγκαταστήσει (Oracle Name Server). Μειονεκτεί στο γεγονός ότι ο προαναφερόμενος

Διαχειριστής χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση και εξυπηρετεί μόνο σταθμούς για

υπηρεσίες βάσεων. Αδυνατεί δηλαδή να παρέχει παράλληλα υπηρεσίες μητρώου

ονομάτων (DNS).
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6.3.3. ORACLE NET8

Παρακάτω βλέπουμε σχηματικά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται μια κλήση για

σύνδεση στη βάση για όλους τους πιθανούς τρόπους:

Εικόνα 5

Εικόνα 5: Γενική δομή λειτουργίας προγράμματος επικοινωνίας Net8

Η σκέψη για την επικοινωνία επιτάσει σε ένα πρόγραμμα (Oracle Listener) να

«ακούει» τις κλήσεις των πελατών (clients), έτσι ώστε να ενεργοποιείται η διαδικασία

σύνδεσης. Πριν αρχίσουν όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση σε κάποια αρχεία, ώστε

η σύνδεση να μπορεί να γίνει εφικτή.

 LISTENER.ORA

Η δομή ενός τέτοιου αρχείου μας δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο Listener για να

ενεργοποιήσει την υπηρεσία αιτήσεων για σύνδεση. Βρίσκεται μόνο στο Server και

είναι το αρχείο το οποίο διαβάζει ο Net8 έτσι ώστε να «καταλάβει» από που θα έρθουν

οι κλήσεις. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ότι έχει ρυθμιστεί η αναμονή για

σύνδεση στον pelab-proxy ( η μηχανή με ρόλο Oracle Server ):
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Εικόνα 6
Εικόνα 6: Σημειωμένη φαίνεται η περιοχή όπου δηλώνεται ο server, ενώ παρακάτω
φαίνονται οι δύο βάσεις που υπάρχουν εγκατεστημένες στο σύστημα. Εχουν SID
(Security Identification) ORCL και TEST

 TNSNAMES.ORA

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το σύστημα της Oracle, είναι γνωση ως Διαφανές

Δικτυακό Υπόστρωμα (Transparent Network Substrate). Η τεχνολογία αυτή φροντίζει

να γίνεται δυνατή η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων (nodes) χωρίς δεσμευμένες μηχανές –

από άκρο σε άκρο (peer to peer).

Ετσι, το αρχείο αυτό είναι υπεύθυνο για να κρατά τις τοποθεσίες όπου βρίσκεται η

βάση, η διεύθυνση του εξυπηρετητή (server) και τα ονόματα των υπηρεσιών (services)

που θα καλούν τη βάση.

Εικόνα 7
Εικόνα 6: Περιγράφονται τα στοιχεία που δηλώνουμε και από τις δύο πλευρές (server -
client) Ως proxy.world δηλώνεται το ψευδόνυμο της βάσης (Alias), ενώ βλέπουμε και
το SID της παρούσας βάσης (SID = TEST). Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με TCP/IP
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πρωτόκολλο στην πόρτα 1521 ή στην 1528 του εξυπηρετητή (server). Επίσης, φαίνεται
και η IP διεύθυνση του server στο δίκτυο.

Πρέπει να προστεθεί ότι το Alias της βάσης δίνεται και ως service στην εισαγωγική

οθόνη σύνδεσης σε μία βάση:

Εικόνα 8
Επίσης δηλώνουμε το όνομα του χρήστη (εδώ: internal) που επιθυμεί σύνδεση, καθώς

και τον κωδικό πρόσβασης.

Εχοντας εξηγήσει όλα τα επίπεδα και τους τρόπους σύνδεσης στη βάση, η αντιστοίχιση

στην κατανομή των επιπέδων (layers) θα είναι:

Εικόνα 9
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6.3.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SERVER – CLIENT ( ORACLE – INTERDEV)

Κατασκευάστηκε ένα παράδειγμα κλήσης για σύνδεση στη βάση με ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων σε δυναμικές ιστοσελίδες (ASP), με τη βοήθεια του προγράμματος

Microsoft InterDev.

Για να γίνει η επικοινωνία με τον client χρειάζεται να ρυθμιστεί ένας ODBC driver για

να δείξει στο λειτουργικό (Windows98) τον τρόπο που θα ανακτά τα στοιχεία από τη

βάση. Ο οδηγός (driver) θα καταγράψει τα στοιχεία του αιτούμενου για σύνδεση, μαζί

με το ψευδόνυμο της βάσης (Alias).

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας φαίνεται παρακάτω:

και μετά το αποτέλεσμα της αναζήτησης:

κάτω από το ΑΜΤ βρίσκεται σύνδεσμος που μας οδηγεί στη σελίδα  της γραμματείας

του τμήματος Η.Υ.Σ. με τα προσωπικά στοιχεία κάθε σπουδαστή

(http://gun.teipir.gr/pilotGilVa/form2.html).
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 George Koch, Kevin Loney – ‘ORACLE8 The Complete Reference’ – Oracle Press

 Mike Curtis, Jacqueline King – ‘ORACLE8 & WINDOWS NT Black Book’ – Coriolis

 Oracle8 Product Documentation Library - http://oradoc.photo.net/ora8doc/DOC/

 Oracle’s Official Site - http://www.oracle.com/

 Visual InterDev  -
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/devprods/vs6/vinterdev/vidref/vistartpage.htm
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