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Εισαγωγή 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Απαιτήσεις συστήματος 

Βάση δεδομένων 

Ασφάλεια συστήματος 

Λειτουργίες & διεπαφή χρήστη 

Συμπεράσματα 

Μελλοντικές επεκτάσεις 
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 Εκπόνηση εργασιών από τους φοιτητές με τον 

δανεισμό εξαρτημάτων του εργαστηρίου 

 Ανάγκη διαχείρισης και συντήρησης των 

εξαρτημάτων 

 Ανάγκη καταχώρησης και διαχείρισης των δανεισμών 

που δημιουργούνται 

 Ενημέρωση των φοιτητών για την εξέλιξη των 

δανεισμών τους οποίους έχουν δημιουργήσει 
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 Ιστοσελίδα: είναι ένα είδος εγγράφου που περιλαμβάνει ένα σύνολο 
πληροφοριών με τη μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και 
ήχου 

 Ιστότοπος: είναι ένα σύνολο Ιστοσελίδων οι οποίες συνδέονται μεταξύ 
τους και παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη 
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Κατηγορίες χρηστών  
Διαχειριστής 

Διδάσκοντας 

Απλός χρήστης 

Είσοδος στο σύστημα 

Προβολή προσωπικών στοιχείων 

Δημιουργία νέου δανεισμού 

Παρακολούθηση ενεργών δανεισμών 

Αποστολή ενημερωτικών email και μηνυμάτων στους 

φοιτητές στις καταληκτικές ημερομηνίες   
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 8 πίνακες για τη διαχείριση και την αποθήκευση 

πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, τους δανεισμούς, 

τα εξαρτήματα και τα αντίστοιχα σχόλια 
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 Αναγκαιότητα διασφάλισης της ακεραιότητας των 

δεδομένων του συστήματος και των εγγεγραμμένων 

χρηστών 

 Διακριτά δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες που 

υποστηρίζονται 

 Χρήση PDO για την δημιουργία ερωτήσεων (queries) 

προς τη βάση δεδομένων 

 Ασφαλής σύνδεση με https 

 Χρήση sessions 
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 Από τη μεριά του Διαχειριστή 

 
 
 
 

 Από τη μεριά του απλού χρήστη 
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Εξαρτήματα στο καλάθι   Ολοκλήρωση δανεισμού  
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Εκτύπωση στοιχείων δανεισμού σε έντυπη μορφή 
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 Διαχείριση Τμημάτων           

 

 

 

 

 Διαχείριση Προμηθευτών 
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 Διευκόλυνση διαχείρισης και παρακολούθησης 
διαθέσιμου εξοπλισμού στο εργαστήριο 

 Συγκεντρωτική παρουσίαση των εξαρτημάτων και 
δυνατότητα εμφάνισης των σχετικών πληροφοριών 

 Εύκολη και γρήγορη δημιουργία νέων δανεισμών τόσο 
από τη μεριά του διαχειριστή όσο και από τη μεριά του 
απλού χρήστη 

 Συνολική παρουσίαση των δανεισμών και των σχετικών 
με αυτούς πληροφοριών 

 Αποστολή ενημερωτικών email και μηνυμάτων κατά την 
έναρξη των δανεισμών αλλά και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα πριν την ολοκλήρωση τους 
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 Αποστολή ενημερωτικών email και SMS σε χρονικά 

διαστήματα μετά το πέρας του διαστήματος αίτησης 

δανεισμού 

 Κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος 

σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε η ασφάλεια των 

πληροφοριών του συστήματος και η αντιμετώπιση 

κακόβουλων επιθέσεων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες 

 Μετρικές συστήματος:  Φάκελοι = 21, Αριθμός αρχείων= 428, 

Γραμμές κώδικα= 6992, Συνολικό μέγεθος αρχείων= 31,6MB 
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 Προσθήκη απαραίτητων παραμέτρων ώστε να 

υποστηρίζεται η λειτουργία του Συστήματος και από 

άλλα τμήματα και εργαστήρια. 

  Δυνατότητα επέκτασης που θα επιτρέπει την εδαφική 

επέκταση του ώστε να μπορεί ο χρήστης να δανειστεί 

εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα σε άλλα τμήματα, 

παρέχοντας τη δυνατότητα προβολής εξαρτημάτων και 

από άλλες βάσεις δεδομένων. 

 Δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογής για Android και iOS. 
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 Αμέσως μετά ακολουθεί ζωντανή επίδειξη του Ιστοχώρου 

που υλοποιήθηκε 

 https://zafora.icte.uowm.gr/~ictest00541/MD 
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