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ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ 
 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν κατ κόρον εφαρµογές 

οι οποίες είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν. Για τις ανάγκες του προγράµµατος 
χρειάζεται ένας Server ο οποίος θα προσφέρει Web Services, php, Database Server 
όπως επίσης και κάποιες συµπληρωµατικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην 
κατασκευή του προγράµµατος. 

 
1. Λειτουργικό Σύστηµα Server 
 
Το σύστηµα είναι η διανοµή Linux, Fedora Core 4 (http://fedora.redhat.com) το 

οποίο είναι ένα ανοιχτού κώδικα/ δωρεάν λογισµικό το οποίο παράγεται και 
συντηρείται από οµάδα ερασιτεχνών προγραµµατιστών και συντονίζεται από την 
εταιρία Redhat (http://www.redhat.com). Το σύστηµα έχει την δυνατότητα να µας 
παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται το εν λόγω πρόγραµµα.  

 
 
2. Web Services 
 
Χρησιµοποιείται ο web server Apache (http://www.apache.org) στην έκδοση 

2.0.55 ο οποίος είναι προεγκατεστηµένος στην σουίτα προγραµµάτων του 
λειτουργικού Fedora Core 4. O Apache Web Server είναι ο ποιο διαδεδοµένος web 
server µε πάρα πολλές δυνατότητες, ευκολίες και αρκετά ασφαλής. Το 75% των 
server στο διαδίκτυο χρησιµοποιούν apache. 

 
 
3. ∆υναµικό περιεχόµενο των ιστοσελίδων 
 
Για να µπορούµε να έχουµε δυναµικές ιστοσελίδες χρησιµοποιούµε την γλώσσα 

προγραµµατισµού php έκδοσης 5.0.4 (http://www.php.net) η οποία λογισµικό 
ανοιχτού κώδικα, διανέµεται δωρεάν και προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων ώστε να 
παρουσιάζεται δυναµικό περιεχόµενο στις ιστοσελίδες. Η php χρησιµοποιείται ως ένα 
plugin για τον Apache Web Server και είναι προεγκατεστηµένη στο λειτουργικό 
σύστηµα Fedora Core 4.  

http://fedora.redhat.com/
http://www.apache.org/


 
 
4. Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων 
 
Για την αποθήκευση των δεδοµένων του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε η 

σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, Firebird 1.5 (http://firebird.sourcforge.net) 
η οποία και αυτή είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα και διανέµεται δωρεάν. Η firebird 
προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες, και υποστηρίζεται από τις κυριότερες γλώσσες 
προγραµµατισµού, Borland C++, Borland Delphi, Microsoft Visual Studio .Net, Sun 
Java, php. Η Firebird έχει ως βάση στην σχεδίαση της την Borland InterBase. 
Παρέχει ευκολία στην χρήση και την εγκατάσταση και δυνατότητα 
µεταφερσιµότητας σε άλλες πλατφόρµες (MS Windows, Solaris κ.α). 

 
 
 
Η Βάση ∆εδοµένων 
 
Η Βάση δεδοµένων είναι το κλειδί της επιτυχίας στην υλοποίηση του 

προγράµµατος διότι θα µας βοηθήσει να οµαδοποιήσουµε τα δεδοµένα προς 
αποθήκευση ή επεξεργασία αλλά επίσης και την δυνατότητα να διαβάζουν - 
επεξεργάζονται διαφορετικά προγράµµατα τα δεδοµένα. Οι κυριότερες σχέσεις που 
υλοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

1. Καθηγητής 
2. Μάθηµα 
3. Αίθουσα 
Ο Καθηγητής είναι βεβαίως το εκπαιδευτικό προσωπικό. Κάθε καθηγητής έχει 

αναλάβει ένα ή περισσότερα µαθήµατα και άρα ο Καθηγητής σχετίζεται άµεσα µε τα 
µαθήµατα. Κάθε καθηγητής θα πρέπει να θέτει περιορισµούς όσο αναφορά τις ώρες 
που µπορεί να κάνει µάθηµα. Για να µπορέσει ο καθηγητής να θέσει τους 
περιορισµούς του θα πρέπει να έχει πρόσβαση είτε στον φυσικό χώρο όπου 
εκτελείται το πρόγραµµα είτε να χρησιµοποιήσει τον όνοµα χρήστη και τον κωδικό 
του ώστε να εισέλθει στο σύστηµα µέσω του internet χρησιµοποιώντας τις δυναµικές 
σελίδες που προσφέρονται. 

Το µάθηµα είναι το πιο πολύπλοκο κοµµάτι της βάσης δεδοµένων. Κάθε µάθηµα 
αντιπροσωπεύει κάποιο µάθηµα που διδάσκεται στο τµήµα. Αυτό µπορεί να είναι είτε 
εργαστηριακό είτε θεωρητικό όσο αναφορά το ΤΕΙ Σερρών, αλλά µπορεί φυσικά να 
συµπεριλάβουµε όσους τύπους θέλουµε. Κάθε µάθηµα έχει την ιδιαιτερότητα να 
αποτελείται από µία ή περισσότερες τάξεις-τµήµατα και κάθε τάξη από ένα ή 
περισσότερα γεγονότα – συνεδρίες.  Για παράδειγµα, το µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 
θεωρία αποτελείται από ένα µόνο τµήµα αλλά µέσα στην εβδοµάδα θα πρέπει να 
γίνονται ένα τρίωρο µάθηµα και ένα δίωρο άρα αποτελείται από 2 συνεδρίες. Άλλο 
παράδειγµα είναι το εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗ Ι το οποίο αποτελείται από έξι ή επτά 
τµήµατα των 20 ατόµων τα οποία έχουν µάθηµα δύο ώρες την εβδοµάδα 
συνεχόµενες. 

Η Αίθουσα είναι το τρίτο βασικότερο κοµµάτι. Κάθε αίθουσα διατίθεται για 
µαθήµατα καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας ή κάποιες συγκεκριµένες ώρες µόνον 
και αυτός είναι ο περιορισµός που τίθεται. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να 
αποθηκεύονται οι αποστάσεις των διαφόρων αιθουσών σε λεπτά της ώρας. 

Η Βάση δεδοµένων θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φυλάξει ένα snapshot 
των ηµερολόγιων προγραµµάτων που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν χωρίς να 

http://firebird.sourcforge.net/


αλλάξει κανένα από τα στοιχεία που αποτέλεσαν το ωρολόγιο πρόγραµµα (αίθουσες, 
καθηγητές, µαθήµατα). Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο κάθε ωρολόγιο πρόγραµµα είναι 
εντελώς διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο όσο αναφορά τα δεδοµένα στην Βάση 
δεδοµένων εκτός από τους καθηγητές οι οποίοι όµως θα δίνεται η δυνατότητα στον 
χρήστη να επιλέξει σε κάθε νέο ωρολόγιο πρόγραµµα ποιους καθηγητές θέλει να 
συµπεριλάβει. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα import δεδοµένων για τις αίθουσες 
και τα µαθήµατα από  άλλα παλαιότερα προγράµµατα σπουδών. 

 
 
 
Κεντρική Εφαρµογή 
 
Η κεντρική εφαρµογή θα έχει δυνατότητα να επεξεργαστεί πλήρως τα αρχικά 

δεδοµένα, καθηγητές, αίθουσες, µαθήµατα και να εκτελέσει τον αλγόριθµο 
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νέο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων. 

Η εφαρµογή θα γραφτεί στο περιβάλλον ανάπτυξης Borland C++Builder 6.0. Ο 
C++Builder παρέχει native υποστήριξη στο σύστηµα διαχείρησης βάσεων δεδοµένων 
Firebird 1.5 και έτσι καθιστάται ακόµα ευκολότερη η δηµιουργία µιας εφαρµογής. Η 
εφαρµογή θα τρέχει στο περιβάλλον Microsoft Windows XP/2000 και σε νεότερα 
συστήµατα. 

Αναλυτικότερα η εφαρµογή θα περιλαµβάνει τις έξης φόρµες: 
• ∆ηµιουργία νέου ωρολόγιου προγράµµατος – τροφοδοσία δεδοµένων 
• Εισαγωγή εγγραφής καθηγητή 
• Εισαγωγή εγγραφής Αίθουσας 
• Εισαγωγή εγγραφής αποστάσεων κάθε αίθουσας µε τις υπόλοιπες 
• Εισαγωγή εγγραφής τίτλου Μαθήµατος 
• Εισαγωγή εγγραφής Τάξεων κάθε Μαθήµατος 
• Εισαγωγή εγγραφής Συνεδρίων κάθε τάξης κάθε µαθήµατος 
• Εισαγωγή περιορισµών των ωρών για τους Καθηγητές 
• Εισαγωγή περιορισµών των ωρών για τις Αίθουσες 
• Προβολή – επεξεργασία Καθηγητών 
• Προβολή – επεξεργασία περιορισµών των ωρών για τους Καθηγητές 
• Προβολή – επεξεργασία Αιθουσών 
• Προβολή – επεξεργασία των περιορισµών των ωρών για τις Αίθουσες 
• Προβολή – επεξεργασία Μαθηµάτων 
• Προβολή – επεξεργασία τµηµάτων κάθε µαθήµατος 
• Προβολή – επεξεργασία Συνεδριών για κάθε τµήµα 
• Προβολή – επεξεργασία του ωρολόγιου προγράµµατος που παρήχθηκε  
 

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ακόµη πολλές βοηθητικές φόρµες προκειµένου 
να γίνει απλούστερο στην χρήση. 

Επιπλέον το πρόγραµµα θα πρέπει να υλοποιεί κάποιο interface ώστε να δίνει την 
δυνατότητα στον χρήστη εκτέλεσης του αλγορίθµου και καθ’ όσο ο αλγόριθµος 
εκτελείται να περιέχει στον χρήστη στατιστικά στοιχεία για την πρόοδο και τον 
αριθµό των περιορισµών που ικανοποιούνται µε το πέρασµα της ώρας. Ο χρήστης θα 
πρέπει να έχει την δυνατότητα να σταµατήσει την εκτέλεση του προγράµµατος αν 
πάσα στιγµή και αν την συνεχίσει αργότερα. 
 
 



ΣΧΕΣΙΑΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Professor

PK prof_id

name
surname
email
telephone1
telephone2
details

user

PK user_id

FK2 group_id
username
password
details

FK1 prof_id

Group

PK group_id

name
details

UsagePeriod

PK period_id

date_start
date_end
details

ProfessorPeriod

PK ProfPeriod_id

FK1 prof_id
FK2 period_id

ProfTimeResrict

PK,FK1 ProfPeriod_id
PK day
PK,FK2 timeslot_id

Lesson

PK lesson_id

FK1 lessontype_id
name
semester
obligatory
points
details

LessonType

PK lessontype_id

name

InterTypeConcurrency

PK,FK1 lessontype_id
PK,FK2 lessontype_id

value

LessonProfessor

PK,FK2 class_id
PK,FK1 prof_id

fixed

ClassRoom

PK classroom_id

FK1 period_id
name
type
pc_number
details

ClassRoomTimeRestrict

PK,FK1 classroom_id
PK day
PK,FK2 timeslot_id

ClassRoomLesson

PK,FK1 lesson_id
PK,FK2 classroom_id

Class

PK class_id

FK1 lesson_id
FK2 period_id

name
DistanceInDays
ProffRequired

Event

PK event_id

FK1 class_id
timeslots

ClassRoomDistance

PK,FK1 classroom_id
PK,FK2 classroom_id

Distance
Constants

PK,FK1 period_id

SheduleDays
PeriodDuration
BrakeDuration

FK2 StartTimeslot
FK3 EndTimeslot Timeslot

PK timeslot_id

FK1 period_id
StartHour
EndHour  

 



 


