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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών 

πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών 

 

(Σταύρος Κυρτόπουλος) 

 
Σκοπός του προτεινόµενου προγράµµατος είναι η υλοποίηση µιας βάσης 

δεδοµένων για τη Γραµµατεία του Τµήµατος Ηλεκτρονικής, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδοµένα του µητρώου των φοιτητών από την 

γραµµατεία µέσω µηχανογραφικού συστήµατος. 

 

Οι µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενες χειρωνακτικές βάσεις δεδοµένων είναι 

έντυπες και χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση από όλους, προσωπικό και 

φοιτητές /φοιτήτριες. Η χρήση αυτών των βάσεων είναι χρονοβόρα, 

κουραστική και συνήθως απαιτεί µεγάλο χώρο. Όµως, η ταξινόµηση, το 

φιλτράρισµα και ο εντοπισµός των εγγραφών είναι καθηµερινές εργασίες 

αναγκαίες για κάθε οργανισµό και έχουν ως αποτέλεσµα το χάσιµο πολύτιµου 

εργασιακού χρόνου που συνεπάγεται απώλεια χρηµάτων. 

 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος Ηλεκτρονικής έχει άµεση ανάγκη από µια 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που θα διαχειρίζεται τα στοιχεία µητρώου των 

πτυχιούχων και των φοιτητών  που εισήχθησαν στην πρώην Ανωτέρα Σχολή 

Ηλεκτρονικών από το ακαδηµαϊκό έτος 1965 – 1966  µέχρι και το  

ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982. 

 

Προκειµένου να επιτευχθεί η δηµιουργία µιας πλήρως αυτοµατοποιηµένης  

και όσο το δυνατόν πιο εύχρηστης βάσης δεδοµένων, πραγµατοποιήθηκε 

αρχικά µια µελέτη για τον προσδιορισµό των αναγκών της Γραµµατείας του 

Τµήµατος, αναφορικά µε το είδος και τη µορφή εµφάνισης των δεδοµένων.  

Οι βασικές παράµετροι που λήφθηκαν υπ’ όψη είναι η συλλογή, η 
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αποθήκευση, η οργάνωση, η επεξεργασία και η εξαγωγή δεδοµένων και 

πληροφοριών. 

 

Η υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση ειδικού λογισµικού σχεδίασης και διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που 

είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Με την χρήση του 

εξειδικευµένου αυτού λογισµικού έγινε ο προγραµµατισµός της βάσης 

δεδοµένων. Επιπλέον, η ασφάλεια των δεδοµένων της βάσης έχει ορισθεί σε 

επίπεδο user και administrator. 

Μετά το τέλος της υλοποίησης της βάσης έγινε η εισαγωγή των στοιχείων των 

φοιτητών και σπουδαστών της Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Ακολούθησε 

ο επανέλεγχος των στοιχείων προκειµένου να επικυρωθεί της ακεραιότητάς 

τους. 

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η βάση δεδοµένων 

παραδόθηκε στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ηλεκτρονικής και αφού 

δοκιµάστηκε από το προσωπικό της και διαπιστώθηκε η λειτουργικότητά της 

ολοκληρώθηκε το έργο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια Βάση ∆εδοµένων (Database) είναι ένας οργανωµένος τρόπος 

αποθήκευσης πληροφοριών και πρόσβασής τους µε πολλούς τρόπους µέσα 

από διάφορα προγράµµατα. Μια βάση δεδοµένων είναι κάτι παραπάνω από 

µια απλή συλλογή αποθηκευµένων στοιχείων. Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα που αποτελείται από δεδοµένα (data) και από το 

κατάλληλο λογισµικό (software), τα οποία, χρησιµοποιώντας το υλικό 

(hardware), βοηθούν στην ενηµέρωση και πληροφόρηση των χρηστών (users). 

Ένα πρόγραµµα που διαχειρίζεται βάσεις δεδοµένων αποκαλείται Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS, Database Management System) και 

µε την βοήθειά του µπορούµε να αποθηκεύσουµε, προσθέσουµε, 

τροποποιήσουµε, εµφανίσουµε ή και να διαγράψουµε τα αποθηκευµένα 

δεδοµένα. 

Τα δεδοµένα που υπάρχουν στις βάσεις δεδοµένων πρέπει να είναι :  

• Ολοκληρωµένα (Integrated) 

            Τα δεδοµένα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε οµοιόµορφα 

οργανωµένα σύνολα αρχείων όπου δεν πρέπει να υπάρχει επανάληψη 

ή πλεονασµός (redundancy) των ίδιων στοιχείων.  

• Καταµεριζόµενα (Shared),  

Περισσότεροι του ενός χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν 

και να µοιράζονται τα ίδια δεδοµένα την ίδια χρονική στιγµή.  

 

Για τις ανάγκες  υλοποίησης του προαναφερθέντος έργου επιλέχθηκε  το 

λογισµικό  «Microsoft Access 2003». Πρόκειται  για ένα πρόγραµµα 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων σχεδιασµένο να λειτουργεί σε περιβάλλον 

Windows. Η επιλογή του στηρίχθηκε στους ακόλουθους λόγους. 

 

 

2. Πλεονεκτήµατα της εφαρµογής Microsoft Access 2003: 

 

-∆υνατότητα  πρόσβασης  και χρήσης  πληροφοριών από 
πολλαπλές πηγές 

Χρήση πληροφοριών διαφόρων µορφών και προγραµµάτων - όλες σε ένα 

οικείο περιβάλλον εργασίας. 
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• Ενσωµάτωση ενός µεγάλου φάσµατος αρχείων προέλευσης δεδοµένων: Η 

Access 2003 υποστηρίζει διάφορες µορφές δεδοµένων όπως XML 

(Extensible Mark-up Language), OLE, ODBC (Open Database 

Connectivity) και Microsoft Windows® SharePoint™ Services. 
• Σύνδεση συστηµάτων επιχείρησης: Σύνδεση πινάκων µε τρόπο, ώστε να 

είναι δυνατή η πρόσβαση σε δεδοµένα από πολλαπλές βάσεις δεδοµένων 

κάθε φορά µέσα σε φόρµες, αναφορές και σελίδες πρόσβασης δεδοµένων 

της Access 2003. Σύνδεση πινάκων από άλλες βάσεις δεδοµένων της 

Access, υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel, αρχεία προέλευσης 

δεδοµένων ODBC, βάσεις δεδοµένων του Microsoft SQL Server™ και 

άλλα αρχεία προέλευσης δεδοµένων. 

• Πλήρης εκµετάλλευση των δεδοµένων της επιχείρησης: Ενσωµάτωση 

δεδοµένων που βασίζονται στον Microsoft SQL Server σε λύσεις της 

Access. Χρήση του προγράµµατος σχεδίασης αποθηκευµένης διαδικασίας 

για τη δηµιουργία και τροποποίηση απλών αποθηκευµένων διαδικασιών 

του SQL Server. 

 

-Αξιοπιστία της Access 2003 

Μείωση των σφαλµάτων και δυνατότητες υποστήριξης. 

• Σωστή εµφάνιση στις φόρµες : Η Access 2003 υποστηρίζει θέµατα από 

τα Microsoft Windows XP για να προσδώσει στις φόρµες µια συνεπή 

σχεδίαση. 

• Προβολή πληροφοριών εξάρτησης: Γρήγορη εύρεση πινάκων, 

ερωτηµάτων, φορµών ή αναφορών που βασίζονται σε ένα 

συγκεκριµένο αντικείµενο βάσης δεδοµένων. 

• Βοήθεια στη µείωση των σφαλµάτων: Η δυνατότητα ελέγχου 

σφαλµάτων επισηµαίνει συνηθισµένα σφάλµατα σε φόρµες και 

αναφορές, ελέγχοντας και διορθώνοντας σφάλµατα. µετά την 

επισήµανσή τους. 

• Αυτόµατη ενηµέρωση ιδιοτήτων: Αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου σε έναν 

πίνακα µε ταυτόχρονη δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης όλων των 

φορµών  ή αναφορών που έχουν συνδεδεµένα στοιχεία ελέγχου. 

• Ανάλυση των πληροφοριών µε δυναµικούς τρόπους: ∆υνατότητα 

εφαρµογής στοιχείου ελέγχου στη φόρµα Access για την δηµιουργία 

µιας προβολής Microsoft PivotTable® ή Microsoft PivotChart®, ή 

ενός υπολογιστικού φύλλου. 

• Εύκολη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών: Στην 

Access 2003 είναι δυνατή η αποθήκευση ενός αντιγράφου της βάσης 

δεδοµένων σε µια άλλη θέση. 
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-Κοινή χρήση πληροφοριών 

Σχεδιασµός φορµών και αναφορών που µπορούν να αποθηκευτούν και να 

ανοίξουν σε προηγούµενες εκδόσεις της Access. 

• Πιο αποτελεσµατική κοινή χρήση πληροφοριών: Εξαγωγή και εισαγωγή 

δεδοµένων και συνδέσεων µε λίστες στις τοποθεσίες του Microsoft 

Windows SharePoint όπου άλλα µέλη οµάδων µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε αυτά. Η δηµιουργία αυτών των τοποθεσιών απαιτεί τη 

λειτουργία του Microsoft Windows Server 2003 µε υπηρεσίες 

Windows SharePoint Services. 

• Σχεδίαση ιστοσελίδων µε ισχυρά εργαλεία: ∆ηµοσίευση φορµών και 

αναφορών στο Web και σύνδεση των πληροφοριών σε µια προέλευση 

εγγραφών που θα εµφανίζεται όποτε υπάρχει ανάγκη ενηµέρωσης και 

εργασίας µε δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων. 

• ∆υνατότητα χρησιµοποίησης συµβατών φορµών αρχείων: Η Access 

2003 χρησιµοποιεί την Access 2000 ως την προεπιλεγµένη µορφή 

αρχείων για νέες βάσεις δεδοµένων. Επειδή οι εκδόσεις  Access 2002 

και Access 2000 είναι δυνατό να χρησιµοποιούν και να τροποποιούν 

την ίδια βάση δεδοµένων, οι εταιρείες λογισµικού µπορούν να 

αναπτύξουν την Access 2003 ενώ διατηρούν δυνατότητες µε τους 

υπάρχοντες χρήστες και τις υπάρχουσες λύσεις της Access. 

 

Οι στόχοι της βάσης δεδοµένων είναι οι εξής :  

• Ο περιορισµός της πολλαπλής αποθήκευσης των ίδιων στοιχείων 

(redundancy).  

• Ο καταµερισµός (sharing) των ίδιων στοιχείων σ' όλους τους χρήστες.  

• Η οµοιοµορφία (uniformity) στον χειρισµό και την αναπαράσταση των 

δεδοµένων.  

• Η επιβολή κανόνων ασφαλείας (security).  

• Η διατήρηση της ακεραιότητας (integrity) και της αξιοπιστίας 

(reliability) των δεδοµένων.  

• Η ανεξαρτησία των δεδοµένων (data independence) και των 

προγραµµάτων από τον φυσικό τρόπο αποθήκευσης των δεδοµένων.  
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Τα δεδοµένα µιας βάσης δεδοµένων θα αποθηκεύονται (οργανώνονται) στις 

εξής στοιχειώδεις µορφές :  

• Πεδίο (Field) 

Πρόκειται για το µικρότερο κοµµάτι δεδοµένων στο οποίο µπορεί να 

γίνει αναφορά. Αυτό περιέχει ένα µόνο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα 

ενός στοιχείου της βάσης δεδοµένων.  

• Εγγραφή (Record) 

Είναι ένα σύνολο από διαφορετικά πεδία που περιέχει όλες τις 

πληροφορίες για ένα στοιχείο της βάσης δεδοµένων.  

• Αρχείο (File) 

Πρόκειται για  ένα σύνολο από πολλά παρόµοια στοιχεία (εγγραφές) 

της βάσης δεδοµένων.  

• Πρωτεύον Κλειδί (Primary Key) 

      Είναι ένα πεδίο ή συνδυασµός πεδίων που χαρακτηρίζει µοναδικά µια 

εγγραφή.  

• Κλειδί (Key) 

Είναι ένα πεδίο που δεν έχει κατ' ανάγκη µοναδική τιµή και που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναζητήσεις σ' ένα αρχείο.  

• Ξένο Κλειδί (Foreign Key) 

Πρόκειται για ένα πεδίο που έχει το ίδιο σύνολο τιµών µε το πρωτεύον 

κλειδί ενός άλλου αρχείου 

Τα εργαλεία χειρισµού πληροφοριών µιας βάσης δεδοµένων είναι γνωστά και 

σαν "Γλώσσες Εντολών" και µε τη βοήθειά τους  δίδονται εντολές χειρισµού 

των δεδοµένων. Η πιο γνωστή και ευρέως διαδεδοµένη γλώσσα εντολών για 

τις σύγχρονες βάσεις δεδοµένων είναι η ∆οµηµένη Γλώσσα Ερωτήσεων SQL 

(Structured Query Language), η οποία αποτελείται από τα εξής µέρη :  

• DDL (Data Definition Language, Γλώσσα Ορισµού ∆εδοµένων) 

Με αυτήν  καθορίζεται η δοµή και τα τµήµατα µιας βάσης δεδοµένων.  

• DML (Data Manipulation Language, Γλώσσα Χειρισµού ∆εδοµένων 
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Με αυτήν γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων µιας βάσης 

δεδοµένων.  

• DCL (Data Control Language, Γλώσσα Ελέγχου ∆εδοµένων) 

Με αυτήν εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των 

δεδοµένων µιας βάσης δεδοµένων.  

Η βάση δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί θα είναι µια σχεσιακή βάση, αφού τα 

δεδοµένα συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις (relations) οι οποίες προκύπτουν 

από τα κοινά πεδία που υπάρχουν σε διαφορετικά αρχεία. Τα αρχεία 

αποκαλούνται πίνακες (tables), οι εγγραφές γραµµές (rows) και τα πεδία 

στήλες (columns). Η ύπαρξη µιας κοινής τιµής στα πεδία δύο αρχείων 

καθορίζει και µια σχέση µεταξύ των γραµµών διαφορετικών πινάκων. Οι 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι λογικά 

κατανοητές, πολύ ευέλικτες και δεκτικές σε αλλαγές. 

Ο ∆ιαχειριστής µιας Βάσης ∆εδοµένων (DBA, DataBase Administrator) είναι 

αυτός που θα έχει την ευθύνη για τον σωστό, αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο 

δηµιουργίας και λειτουργίας µιας βάσης δεδοµένων. Οι αρµοδιότητές του θα 

είναι οι εξής :  

• Η απόφαση για το είδος των πληροφοριών που πρέπει να 

αποθηκευθούν.  

• Η απόφαση για τον τρόπο αποθήκευσης και πρόσβασης στις 

πληροφορίες αυτές.  

• Η συνεργασία µε τους τελικούς χρήστες.  

• Η απόφαση για τον τρόπο εξασφάλισης των πληροφοριών.  

• Η απόφαση για το κάθε πότε θα γίνονται αντίγραφα ασφαλείας 

(backup) των αρχείων.  

• Η παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της βάσης δεδοµένων και η 

απαιτούµενη προσαρµογή της.  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν αφορούν  

στον γενικό τρόπο που δοµείται µια βάση δεδοµένων ανάλογη των αναγκών 

της γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος Ηλεκτρονικής. Η ακριβής 

µορφή της δοµής της προς σχεδίαση βάσης θα αποφασιστεί µετά από έναν 

αναγκαίο αριθµό συνεδριών µε το προσωπικό της Γραµµατείας του τµήµατος 

προκειµένου να εξακριβωθούν και να κατανοηθούν  οι ανάγκες που έχουν 

προκύψει.  
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3. Σχεδίαση βάσης δεδοµένων Α.Σ.Η 

 
Στην πρώτη φάση του προγράµµατος  έγινε η εξακρίβωση των αναγκών της 

Γραµµατειακής Υποστήριξης και το θεωρητικό προσχέδιο της βάσης 

δεδοµένων, µετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις µέχρι να επέλθει το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 

Στη δεύτερη φάση του προγράµµατος  έγινε χρήση του C.A.S.E (Computer 

Aided Software Engineering) όπου σχεδιάστηκε επ’ ακριβώς η µορφή της 

βάσης δεδοµένων. 

 

4. Υλοποίηση βάσης δεδοµένων Α.Σ.Η 

4.1 Πίνακες 

Τα πεδία που επιλέχθηκαν για την βάση δεδοµένων αναφέρονται παρακάτω: 

 
Ως πρωτεύον κλειδί έχει ορισθεί το πεδίο ΑΜΦ (Αριθµός Μητρώου Φοιτητή), 

επειδή χαρακτηρίζει µοναδικά την κάθε εγγραφή και δεν επιτρέπει διπλότυπα. 
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Για την εισαγωγή των βαθµολογιών των φοιτητών δηµιουργήθηκαν τα 

παρακάτω πεδία: 

 

Για την ευκολότερη εισαγωγή δεδοµένων δηµιουργήθηκαν δυο επιπρόσθετοι 

πίνακες. Οι εγγραφές αυτών των πινάκων εισάγονται στα πλαίσια λίστας των 

πεδίων «ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ» και «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ» αντίστοιχα, όπως εµφανίζονται παρακάτω. 
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4.2 Ερωτήµατα 

 

Εδώ σχεδιάστηκαν τα Ερωτήµατα µέσω των οποίων θα γίνεται το 

φιλτράρισµα των δεδοµένων που θα επιτρέπει τον χρήστη να βρίσκει άµεσα 

τα στοιχεία που αναζητά. 

 

4.2.1 Ερώτηµα αναζήτησης µε ΑΜΦ 

 

Αρχικά σχεδιάστηκε το ερώτηµα εύρεσης των στοιχείων των σπουδαστών µε 

στοιχείο γνωστό το ΑΜΦ. Με την εκτέλεση του ερωτήµατος εµφανίζεται η 

παρακάτω φόρµα που ζητάει να εισαχθεί ο ΑΜΦ. 

 

 
 

Μετά την εισαγωγή του ΑΜΦ και πατώντας ΟΚ εµφανίζονται τα στοιχεία του 

φοιτητή µε το συγκεκριµένο ΑΜΦ. 

 

Για την υλοποίηση του ερωτήµατος εφαρµόστηκε η παρακάτω σχεδίαση: 

 
 

 

Η “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ” που αναφέρεται στα κριτήρια εξηγείται 

στην ενότητα των εκθέσεων. 
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4.2.2 Ερώτηµα αναζήτησης µε Επώνυµο 

 

Με την εκτέλεση του ερωτήµατος εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα που ζητάει 

να εισαχθεί το Επώνυµο του σπουδαστή. 

 

 
 

 

Μετά την εισαγωγή του Επωνύµου και πατώντας ΟΚ εµφανίζονται τα 

στοιχεία των φοιτητών µε το συγκεκριµένο Επώνυµο. 

 

Για την υλοποίηση του ερωτήµατος εφαρµόστηκε η παρακάτω σχεδίαση: 

 

 

 

 

Η “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟΥ” που αναφέρεται στα 

κριτήρια εξηγείται στην ενότητα των εκθέσεων. 
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4.2.3 Ερώτηµα αλφαβητικής ταξινόµησης των φοιτητών 

 

 

Με την εκτέλεση του ερωτήµατος γίνεται αυτόµατη αλφαβητική και αύξουσα 

ταξινόµηση των φοιτητών. Αρχικά η ταξινόµηση γίνεται κατά το πεδίο του 

Επωνύµου, έπειτα µε το πεδίο Όνοµα, στην συνέχεια κατά το πεδίο Όνοµα 

Πατέρα και τέλος κατά το πεδίο Όνοµα Μητέρας. 

 

Για την υλοποίηση του ερωτήµατος εφαρµόστηκε η παρακάτω σχεδίαση: 
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4. 3 Φόρµες 
 

4.3.1 Φόρµα Εκκίνησης 

 

Η φόρµα εκκίνησης σχεδιάστηκε µε τρόπο ώστε να εµφανίζει τις αναγκαίες 

πληροφορίες για την κατανόηση της λειτουργικής χρήσης του προγράµµατος. 

 

 

 

 

Όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα, εµφανίζονται δύο κουµπιά εντολών. Το ένα 

ανοίγει την φόρµα Αναζήτησης µε ΑΜΦ και το δεύτερο αποτελεί το σηµείο 

εξόδου από τη βάση δεδοµένων. 

 

4.3.2 Φόρµα  Αναζήτησης µε ΑΜΦ 

 

Η φόρµα Αναζήτησης µε ΑΜΦ είναι η βασική φόρµα της βάσης δεδοµένων 

στην οποία λαµβάνουν χώρα όλες οι αναγκαίες διεργασίες για την πλήρωση 

των αναγκών της γραµµατείας. 
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Βασική Φόρµα Βάσης ∆εδοµένων  

 

Ο χρήστης γράφει στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΜΦ τον ΑΜΦ και πατάει 

ENTER. Τότε εκτελείται το ερώτηµα 4.2.1. Άµεσα εµφανίζονται τα στοιχεία 

του φοιτητή όπως φαίνεται στην παραπάνω φόρµα. ∆εν παρέχεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει τα στοιχεία του φοιτητή από αυτή τη 

φόρµα, για την αποφυγή λαθών και την ασφάλεια της ακεραιότητας των 

δεδοµένων. 

Αν δεν είναι γνωστό το ΑΜΦ του φοιτητή, υπάρχει η δυνατότητα στο χρήστη 

να ψάξει να βρει τα στοιχεία του φοιτητή µέσω ερωτήµατος, απλά πατώντας 

το κουµπί εντολής δίπλα στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΜΦ. Το ερώτηµα 

περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.2. 

 

Στην περίπτωση που πρέπει να γίνει επεξεργασία των στοιχειών κάποιου 

φοιτητή τότε ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα κρυφό κουµπί εντολής 

(στον κύκλο) που ανοίγει µια φόρµα µε τα στοιχεία του φοιτητή, στην οποία  

µπορεί πλέον ο χρήστης να επεξεργαστεί τα στοιχεία του φοιτητή. Πατώντας 

το κουµπί εντολής «Αποθήκευση» γίνεται η αποθήκευση των αλλαγών, ενώ 
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µε το κουµπί εντολής «Έξοδος» κλείνει η φόρµα. Η φόρµα Εισαγωγής και 

Επεξεργασίας Στοιχείων Φοιτητών ΑΣΗ εµφανίζεται παρακάτω. 

 

 

 

 

4.3.3 Φόρµες  Εισαγωγής Βαθµολογιών Φοιτητών 

 

Τα περιγράµµατα σπουδών της ΑΣΗ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

Γραµµατείας, είναι δύο. Για τον λόγο αυτό έγιναν δύο διαφορετικές φόρµες 

εισαγωγής βαθµολογιών. 
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Περίγραµµα 1 1966-1973 
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Περίγραµµα 2 1973-1978 
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4.4 Εκθέσεις 
 

Οι Εκθέσεις σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τα πρότυπα που δόθηκαν από την 

Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 

4.4.1 Έκθεση Βεβαίωσης Πτυχίου 
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4.4.2 Έκθεση Βεβαίωσης Σπουδών 
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4.4.3 Έκθεση Πιστοποιητικού Πτυχίου 
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4.4.4 Έκθεση Αναλυτικής Βαθµολογίας Περίγραµµα 1 

 

 
 

 

 

 

 



 26 
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4.4.5 Έκθεση Αναλυτικής Βαθµολογίας Περίγραµµα 1 
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5. Αποτέλεσµα 
 

Στην τελευταία φάση του προγράµµατος έγινε ο τελικός έλεγχος 

λειτουργίας της βάσης δεδοµένων µε σκοπό αφενός να εντοπιστούν πιθανές 

δυσλειτουργίες και αφετέρου να πραγµατοποιηθεί η εισαγωγή των στοιχείων 

των φοιτητών της ΑΣΗ. Η ακεραιότητα των δεδοµένων ελέγχθηκε τέσσερις 

φορές ώστε να αποφευχθούν τα λάθη στα στοιχεία των φοιτητών. Με την 

ολοκλήρωση της συγκεκριµένης φάσης, η βάση δεδοµένων παραδόθηκε στην 

γραµµατεία.  
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