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Περίληψη 
 
 
 
 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου         
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus. 

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την           
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές κάνουν αίτηση για             
να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και να κατοχυρώσουν μία θέση σε αυτόν. Η διαδικασία              
των αιτήσεων, αποδεικνύεται αρκετά χρονοβόρα. Ο φοιτητής καλείται να συμπληρώσει          
πολλά στοιχεία και να επισυνάψει αρκετά δικαιολογητικά. Επίσης, το υπεύθυνο προσωπικό           
καλείται να εξετάσει προσεκτικά όλα τα υποβληθέντα στοιχεία για κάθε αιτούμενο και να             
υπολογίσει την τελική κατάταξη των αιτήσεων, δηλαδή ποιοι φοιτητές θα συμμετέχουν και            
ποιοι όχι. Μάλιστα, σε περίπτωση που τα κριτήρια επιλογής είναι αρκετά, το έργο του              
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. 

Οι προθεσμίες είναι αυστηρές και μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές της           
τελευταίας ώρας στον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών για μία θέση που σημαίνει            
επαναξιολόγηση των φοιτητών. Οι πιθανότητες κάποιου λάθους είναι αυξημένες λόγω του           
πλήθους των δικαιολογητικών που συνοδεύουν μια αίτηση. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Erasmus UoWM καλείται να αυτοματοποιήσει όλη αυτή          
την διαδικασία. Όλες οι αιτήσεις και η κατάθεση δικαιολογητικών γίνονται μέσα από την             
πλατφόρμα διαδικτυακά. Επίσης, η αξιολόγηση και η μοριοδότηση των αιτήσεων συμβαίνει           
αυτόματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και εξαλείφεται κάθε περιθώριο λανθασμένου          
υπολογισμού. 

Εισαγωγικά, θα γίνει αναφορά στο πρόγραμμα Erasmus και στον τρόπο αξιολόγησης           
των φοιτητών. Στη συνέχεια, περιγράφονται κάποιες βασικές ορολογίες και εργαλεία που           
χρησιμοποιούνται στον τομέα του προγραμματισμού διαδικτύου. Τέλος, παρουσιάζονται        
κρίσιμα σημεία του κώδικα της διαδικτυακής εφαρμογής καθώς και προβλήματα που           
αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Erasmus, πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων,πληροφοριακά συστήματα, Laravel,        
προγραμματισμός διαδικτύου, πλαίσιο λογισμικού, bootstrap, css, php, Μοντέλο MVC, Βάσεις          
δεδομένων (SQL), ajax, front-end developer, προγραμματιστής παρασκηνίου 
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Abstract 
 
 
 
The current Thesis focuses on developing a modern informational applications management           
system for the Erasmus program.  

Erasmus+ is a European Union educational program, training program, youth program           
and sports program. Every year thousands of students write in for competing and establishing              
a position. The application process, as well as every other process in general, seems to be                
quite time-consuming for the student, who has to fill in a number of details and attach several                 
supporting documents, as well as the staff in charge, which must carefully examine all these               
documents sent by every applicant and also calculate the final applications classification, e.g.             
which students will participate, eventually, and who will not. 

The deadlines are tight and may be some last-minute changes when evaluating the             
students for their positions, which means student re-evaluation. The probability of an error is              
quite high due to the amount of supporting documents that come with each application.  

Our Erasmus UoWM web platform is required to automate this whole process. All of              
the applications and supporting documents submissions are configured within this web           
platform. In addition, the evaluation and awarding of credit points are automatically set up              
within a few seconds, and therefore every chance of miscalculation is eliminated.In the             
beginning, we will refer to the Erasmus program and the way the students are being               
evaluated.  

Subsequently, we will mention some basic terminologies, tools, and finally references           
to critical points, problems, etc. of our web application code, in the field of web               
programming. 
 
 
Key words: erasmus,application management platform,information systems,laravel framework, web        
development, bootstrap framework, css,php, MVC MODEL, SQL database, ajax, frameworks,          
front-end developer, back-end developer 
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1. Εισαγωγή 
 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αποσκοπεί στην οργάνωση,           
τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση βάσεων δεδομένων συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό           
στη μείωση χρόνου και χρήματος αποτελώντας βασικό αντικείμενο της επιστήμης της           
πληροφορικής.  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των φοιτητών που επιθυμούν να             
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus, αλλά και του προσωπικού του πανεπιστημίου το           
οποίο έχει ένα δύσκολο ρόλο, καθώς πρέπει να ελέγξει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών (ως               
αναφορά την εγκυρότητα τους) και να βγάλει μία τελική κατάταξη με τους επιτυχόντες και              
μη. 

 
 

1.1. Σημερινή κατάσταση 

 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για να διανύσουν            
μια περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, πρέπει πριν την έναρξη             
των διαδικασιών υποβολής αίτησης για υποτροφία ERASMUS+ να ακολουθήσουν την εξής           
διαδικασία:  

● Να αναζητήσουν τις προβλεπόμενες θέσεις κινητικότητας για κάθε Σχολή από την           
ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

● Να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος υποδοχής που τους ενδιαφέρει τις           
απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή τους, οι οποίες συνήθως είναι οι           
προθεσμίες υποβολής αίτησης, ο τρόπος υποβολής αίτησης (έντυπη μορφή), το          
ακαδημαϊκό ημερολόγιο και πληροφορίες για τη στέγαση κ.α.  

● Να αναζητήσουν από την ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου Ιδρύματος που επέλεξαν          
το πρόγραμμα σπουδών και να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.           
Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους αντίστοιχους καθηγητές της Σχολής τους           
για κάθε μάθημα που επέλεξαν, ώστε να βρουν ποια από τα μαθήματα που επέλεξαν              
είναι συναφή με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής           
τους. 

● Να λάβουν έγγραφη έγκριση από τους διδάσκοντες της Σχολής τους, για τη συνάφεια             
της ύλης των μαθημάτων που επέλεξαν από το πρόγραμμα σπουδών του           
συνεργαζόμενου Ιδρύματος, με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών         
της Σχολής τους .  
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● Να συμπληρώσουν τη φόρμα της συμφωνίας σπουδών με τα μαθήματα που επέλεξαν            
από το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου Ιδρύματος.  

● Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος ή ολόκληρη την διπλωματική           
εργασία τους στο συνεργαζόμενου Ίδρυμα υποδοχής πρέπει να πάρουν έγγραφη          
έγκριση από τον υπεύθυνο καθηγητή της Σχολής τους για την διπλωματική τους            
εργασία, καθώς και για τη γλώσσα συγγραφής της ανωτέρω διπλωματικής.  

 
Στη συνέχεια, όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές ERASMUS υποβάλλουν στο Γραφείο          
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,      
συνοδευόμενη από:  

● Αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας που εκδίδεται ύστερα από        
αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης). 

● Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.  
● Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας επιπέδου Β1 στη γλώσσα         

διδασκαλίας του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος Υποδοχής.  
● Έγκριση από τους διδάσκοντες της Σχολής τους, για τη συνάφεια της ύλη των             

μαθημάτων που επέλεξαν από το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου         
Ιδρύματος, με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής τους           
ή έγγραφη έγκριση από τον υπεύθυνο για την διπλωματική εργασία τους καθηγητή            
της Σχολής τους αν οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος ή ολόκληρη τη             
διπλωματική εργασία τους στο συνεργαζόμενου Ίδρυμα υποδοχής.  

● Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) συμπληρωμένη με το πρόγραμμα        
σπουδών που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα         
υπογεγραμμένο από τον ίδιο.  

● Βεβαίωση της 3μελούς Συμβουλευτικής επιτροπής για τους υποψήφιους διδάκτορες ή          
βεβαίωση της Ειδικής διατμηματικής επιτροπής (ΕΔΕ) για φοιτητές σε διατμηματικά          
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία να αναγράφονται :  

● Το θέμα της διατριβής για τους υποψήφιους διδάκτορες ή το θέμα της διπλωματικής             
εργασίας για φοιτητές σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και         
ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της            
ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, ή μέρος της            
διπλωματικής εργασίας, και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο σπουδών         
(εξαιρούνται οι δραστηριότητες έρευνας, οι οποίες δεν αποτελούν συγκεκριμένο         
μέρος του προγράμματος σπουδών).  

 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο        

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αποστέλλονται στις επιτροπές αξιολόγησης       
των Σχολών. Οι επιτροπές αξιολόγησης των σχολών εξετάζουν τις αιτήσεις των υποψηφίων            
φοιτητών ERASMUS+ ελέγχοντας, εάν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να          
παρακολουθήσει ο φοιτητής στο προτεινόμενο Ίδρυμα υποδοχής το οποίο είναι          
καταγεγραμμένο στη συμφωνία σπουδών είναι αποδεκτό στα πλαίσια του τίτλου σπουδών           
και πλήρως αναγνωρίσιμο μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του από το Ίδρυμα προέλευσης.            
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Στη συνέχεια, η συμφωνία σπουδών υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή          
ERASMUS+ της κάθε Σχολής. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση το ανώτερο σε 3              
συνεργαζόμενα Ιδρύματα. 

 
1.2. Προβλήματα και κίνητρα για τη συγγραφή της 

εργασίας 
 

Μερικές από τις ευκολίες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και ο κλάδος             
της πληροφορικής στις μέρες μας είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πλέον πολλά πράγματα,             
πολλά από αυτά χρονοβόρα, από το σπίτι μας, κάνοντας απλά χρήση του ηλεκτρονικού μας              
υπολογιστή ή γενικότερα κάποιας συσκευής, και του διαδικτύου. Στην περίπτωση μας           
έχουμε να κάνουμε με μία διαδικασία υποβολής αιτήσεων η οποία λόγω του μεγάλου όγκου              
στοιχείων, δικαιολογητικών κτλ που απαιτούνται, αποδεικνύεται εξαιρετικά χρονοβόρα τόσο         
για έναν φοιτητή που θέλει να την υποβάλλει όσο και για κάποιον που ελέγχει την               
εγκυρότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που μάλιστα επιβάλλεται και η κατάταξη των            
αιτήσεων με κάποια κριτήρια, τότε το έργο του υπευθύνου δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αυτοματοποίηση της διαδικασίας μέσω ενός         
εύχρηστου διαδικτυακού περιβάλλοντος τόσο για τους φοιτητές όσο και για το προσωπικό. Ο             
φοιτητής θα μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτηση του ηλεκτρονικά ακόμα και από το σπίτι               
του, με τα περισσότερα στοιχεία του συμπληρωμένα από τον ιδρυματικό του λογαριασμό.            
Μέσω της εφαρμογής ο φοιτητής θα μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πρόοδο             
της αίτησης χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο πέραν από τα ιδρυματικά του στοιχεία             
(ιδρυματικό email / κωδικός).  

Από την άλλη πλευρά, το προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τα            
προσωπικά του στοιχεία να εισέλθει στην εφαρμογή, να ελέγξει τα δικαιολογητικά των            
αιτήσεων εύκολα και γρήγορα και να εγκρίνει τις αιτήσεις. Από εκεί και πέρα η διαδικασία               
αυτοματοποιείται εντελώς, αφού η υπηρεσία μας θα κάνει αυτόματα την κατάταξη κατά τη             
λήξη της προθεσμίας και θα εξάγει τα αποτελέσματά της. 

 
 
 

 

1.3. Η χρήση της πλατφόρμας Erasmus+ 
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το 2014 είναι κάτοχος του πανεπι-           

στημιακού χάρτη Erasmus+ και κάθε χρόνο οι φοιτητές, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση             
τους, έτσι ώστε να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για μία θέση. 

Μέχρι σήμερα οι φοιτητές, συμπληρώνουν τις αιτήσεις χειρόγραφα και τις          
υποβάλουν στην γραμματεία του τμήματος τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν            
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καθυστερήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση των φοιτητών και η πιθανότητα να γίνει κάποιο             
λάθος είναι υψηλή. 

Η πλατφόρμα Erasmus+ έχει ως στόχο την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας           
και της επίλυσης όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργούνται βάση της σημερινής            
κατάστασης. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις οδηγίες και τους κανονισμούς της             
Ευρωπαϊκής επιτροπής και εκτός από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, έχει και σα            
στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και την εξοικείωση τους με το πρόγραμμα. 

Στην πλατφόρμα Erasmus+ κάθε χρόνο αναρτώνται όλες οι συμβάσεις του          
πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τα πανεπιστήμια μαζί με τα θεματικά πεδία που            
προσφέρουν. Οι φοιτητές όλων των τμημάτων του πανεπιστημίου, έχουν ελεύθερη          
πρόσβαση με χρήση των ακαδημαϊκών λογαριασμών τους. Οι φοιτητές, μέσω της           
πλατφόρμας, βλέπουν τα διαθέσιμα πανεπιστήμια, τα θεματικά πεδία και τις προϋποθέσεις           
που απαιτούνται. Τέλος, αφού επιλέξουν το πανεπιστήμιο που επιθυμούν, συμπληρώνουν          
την ηλεκτρονική αίτηση και περιμένουν τα αποτελέσματα. 

 
 

1.4. Αντικειμενικοί στόχοι της πλατφόρμας 
 
Παρακάτω περιγράφονται σύντομα οι στόχοι της πλατφόρμας Erasmus+ : 

● Επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: Η πλατφόρμα Erasmus+        
αυτοματοποιεί όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται         
ηλεκτρονικά και η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται επίσης ηλεκτρονικά         
μέσα σε λίγα λεπτά. 

● Αξιόπιστα αποτελέσματα: Η λεπτομερής σχεδίαση του αλγορίθμου, καθιστά        
την αξιολόγηση αξιόπιστη και χωρίς περιθώρια λάθους. 

● Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος: Η αισθητή μείωση των        
χειρόγραφων διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του εργασιακού         
περιβάλλοντος των φορέων του Πανεπιστημίου. 

● Διευκόλυνση των φοιτητών: Οι φοιτητές, έχουν τη δυνατότητα να         
υποβάλλουν την αίτηση τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από          
οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. 

 
 
 

 
1.5. Σύνοψη της Διπλωματικής εργασίας 

 
Στο παρόν κείμενο, γίνεται ανάλυση του σχεδιασμού και της κατασκευής της           

πλατφόρμας διαχείρισης αιτήσεων, Erasmus+. Δίνονται παραδείγματα λειτουργίας της,        
αναλύονται οι χρήσεις της και οι λόγοι που οδήγησαν στην εκπόνηση αυτής της             
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διπλωματικής. Ταυτόχρονα, αναλύονται η αρχιτεκτονική και η επιλογή των τεχνολογιών στις           
οποίες βασίστηκε η κατασκευή της πλατφόρμας και παρουσιάζονται μερικά προβλήματα τα           
οποία προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς . 

Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνεται μία περίληψη της διπλωματικής εργασίας αλλά και μία            
σύντομη εισαγωγή σχετικά με τους προβληματισμούς που οδήγησαν στην εκπόνησή της           
καθώς και τα οφέλη που ανακύπτουν από την ολοκλήρωσή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των πληροφοριακών        
συστημάτων, οι δυνατότητες τους και ο τρόπος συμβολής τους στην ομαλή λειτουργία και             
ανάπτυξη των οργανισμών μέχρι σήμερα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το πρόγραμμα Erasmus. Γίνεται αναφορά στα          
ιστορικά γεγονότα, τα οποία διαμόρφωσαν το σημερινό του χαρακτήρα και στη συνέχεια,            
παρουσιάζονται οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα του προγράμματος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται ο κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται με την            
ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. Παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι γλώσσες         
προγραμματισμού, η αρχιτεκτονική μοντέλου-προβολής-χειριστή και οι ρόλοι, οι οποίοι         
συνθέτουν το περιβάλλον ανάπτυξης μίας διαδικτυακής εφαρμογής.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για          
την υλοποίηση της πλατφόρμας Erasmus+. Επίσης, γίνεται ανάλυση της δομής της           
πλατφόρμας, του αλγόριθμου πιστοποίησης και της αξιολόγησης των φοιτητών.  

Στο έκτο κεφάλαιο, δίνεται ο αναλυτικός οδηγός της πλατφόρμας. Με τη χρήση            
εικόνων δίνονται αναλυτικές οδηγίες που αφορούν τις λειτουργίες της πλατφόρμας τόσο για            
το φοιτητή όσο και για το διαχειριστή.  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές βελτιώσεις της         
πλατφόρμας. 
 
 

2. Πληροφοριακά συστήματα 
 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα [1] (αγγλ. Information Systems ή IS) αποτελούν ένα           
σύνολο διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών       
συστημάτων, που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία,         
αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν ένα λογισμικό,          
ένα υλικό και ένα τηλεπικοινωνιακό σκέλος. 
 

Αν και σήμερα τα συστήματα πληροφοριών συνδέονται συνήθως με υπολογιστές,          
πληροφοριακά συστήματα υπάρχουν από τα αρχαία χρόνια [2]. Από παλιά μέχρι σήμερα            
χρησιμοποιούνται τακτικά συστήματα πληροφοριών που δεν έχουν καμία σχέση με έναν           
υπολογιστή. Για παράδειγμα: 
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● Η επικοινωνία μέσω σημάτων καπνού μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο πληροφοριακό           
σύστημα, καθώς καθιστούσε εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε ομάδες          
ανθρώπων χρησιμοποιώντας ως μέσο τον καπνό. 

● Ο κατάλογος που υπάρχει σε μια βιβλιοθήκη. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να            
παρέχει πληροφορίες για το που βρίσκεται κάθε βιβλίο και επιτρέπει τους           
αναγνώστες να το εντοπίσουν γρήγορα.  

● Τα σημειωματάρια, φάκελοι αρχείων, προσωπικές σημειώσεις, είναι συστήματα που         
βοηθούν στην οργάνωση της προσωπικής ζωής. 

● Οι ταμειακές μηχανές είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο παρακολουθεί τα           
προϊόντα, το χρόνο των πωλήσεών τους, τον αριθμό των αποθεμάτων, το ποσό των             
χρημάτων και την καταμέτρηση των πωλήσεων. 

● Τα βιβλία λογιστικής όπου χρησιμοποιούνται πολύ πριν από την εμφάνιση του           
υπολογιστή μέχρι και σήμερα. Είναι ένα εικονικό παράδειγμα ενός συστήματος          
πληροφοριών. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτό το είδος πληροφοριακού        
συστήματος για αιώνες, έτσι ώστε να καταγράφουν τις καθημερινές συναλλαγές και           
να τηρούν αρχείο των οικονομικών τους. 

 
Τα πληροφοριακά συστήματα, αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία του           

ανθρωπίνου δυναμικού [3], των δεδομένων, των διαδικασιών, της πληροφορίας και των           
επικοινωνιών. Προέκυψαν ως γέφυρα μεταξύ των πρακτικών εφαρμογών, της επιστήμης          
υπολογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου.  

Σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης σήμερα, τμήματα Πληροφορικής παρέχουν        
κατευθύνσεις εξειδίκευσης στα πληροφοριακά συστήματα, είτε αυτά είναι προπτυχιακού         
σταδίου είτε μεταπτυχιακού. Τα τμήματα που περιέχουν στον τίτλο τους «Εφαρμοσμένη           
Πληροφορική» είναι εξ’ ορισμού προσανατολισμένα στα πληροφοριακά συστήματα. 

Κάθε ειδικό πληροφοριακό σύστημα έχει ως στόχο την υποστήριξη των          
επιχειρήσεων, τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων [4]. Σε μια ευρεία έννοια, ο όρος             
χρησιμοποιείται για να αναφερθεί όχι μόνο στην τεχνολογία της πληροφορίας και της            
επικοινωνίας (ΤΠΕ) που ένας οργανισμός χρησιμοποιεί, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι              
άνθρωποι αλληλεπιδρούν με αυτήν την τεχνολογία για την υποστήριξη των επιχειρηματικών           
διαδικασιών. 

Ως εκ τούτου, τα πληροφοριακά συστήματα σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης           
βάσης δεδομένων από τη μία πλευρά και με τα συστήματα δραστηριότητας από την άλλη.              
Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι μια μορφή επικοινωνίας του συστήματος, στο οποίο τα            
δεδομένα αντιπροσωπεύουν και υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μια μορφή κοινωνικής          
μνήμης. Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μία ημιεπίσημη γλώσσα            
που υποστηρίζει τις ανθρώπινες λήψεις αποφάσεων και δράσης.  

Η ιστορία των πληροφοριακών [5] συστημάτων συμπίπτει με την ιστορία της           
επιστήμης των υπολογιστών, που άρχισε πολύ πριν από τη σύγχρονη επιστήμη της επιστήμης             
των υπολογιστών που εμφανίστηκε στον εικοστό αιώνα. Όσον αφορά την κυκλοφορία των            
πληροφοριών και των ιδεών, πολλά κληροδοτούμενα πληροφοριακά συστήματα        
εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ενώ ανανεώνονται συνεχώς για να           
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προωθήσουν εθνογραφικές προσεγγίσεις, να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων         
και να βελτιώσουν την κοινωνική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της όλης          
διαδικασίας. 

Σε γενικές γραμμές, τα πληροφοριακά συστήματα επικεντρώθηκαν στην επεξεργασία         
των πληροφοριών εντός των οργανισμών, ιδίως στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και στο            
διαμοιρασμό των οφελών με την κοινωνία. 

Πληροφοριακό σύστημα, επίσης, μπορεί να οριστεί ως μια συλλογή από υλικό           
(hardware), λογισμικό (software), πληροφορίες, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες που          
συνεργάζονται για να παράγουν ποιότητα των πληροφοριών.  

Η «κλασική» προβολή των πληροφοριακών συστημάτων από τα βιβλία της δεκαετίας           
του 1980 ήταν μια πυραμίδα των συστημάτων που αντανακλούσε την ιεραρχία της            
οργάνωσης [6]. Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών ήταν στο κάτω μέρος της           
πυραμίδας, ενώ πιο πάνω τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, τα συστήματα          
υποστήριξης αποφάσεων και τέλος τα συστήματα υποστήριξης διοίκησης στην κορυφή. Αν           
και το μοντέλο πυραμίδα εξακολουθεί να είναι χρήσιμο, μια σειρά από νέες τεχνολογίες             
έχουν αναπτυχθεί και νέες κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν προκύψει,          
μερικές από τις οποίες δεν ταιριάζουν εύκολα στο αρχικό μοντέλο πυραμίδας. 

 

 
     Εικόνα 1. Προβολή πληροφοριακών συστημάτων σε σχήμα πυραμίδας  
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Μερικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι : 
 

● αποθήκευση δεδομένων 
● συστήματα προγραμματισμού παραγωγής και υλικών 
● συστήματα επιχειρήσεων 
● έμπειρα συστήματα 
● συστήματα μηχανών αναζήτησης 
● γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 
● παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών 
● συστήματα αυτοματισμού γραφείου 

 
Ένα Υπολογιστικό Σύστημα Πληροφοριών ουσιαστικά χρησιμοποιεί την τεχνολογία        

των υπολογιστών για την εκτέλεση μερικών ή όλων των προγραμματισμένων εργασιών του.  
 

Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή με βάση το σύστημα πληροφοριών είναι : 
 

● Υλικό - αυτές είναι οι συσκευές όπως η οθόνη, o επεξεργαστής, ο εκτυπωτής και το               
πληκτρολόγιο, τα οποία συνεργάζονται για να δεχθούν, επεξεργαστούν και να          
παρουσιάσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες. 

● Λογισμικό - είναι τα προγράμματα που επιτρέπουν στο υλικό να επεξεργαστεί τα            
δεδομένα. 

● Βάσεις Δεδομένων - είναι η συγκέντρωση των συνδεδεμένων αρχείων ή πινάκων που            
περιέχουν τα σχετικά δεδομένα. 

● Δίκτυα - είναι ένα σύστημα σύνδεσης που επιτρέπει σε διάφορους υπολογιστές την            
κατανομή των πόρων. 

● Διαδικασίες - είναι οι εντολές για το συνδυασμό των ανωτέρω συστατικών, την            
επεξεργασία πληροφοριών και την παραγωγή της προτιμώμενης εξόδου. 

 
 

Τα τμήματα πληροφορικής σε μεγαλύτερες οργανώσεις τείνουν να επηρεάζουν σε          
μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών, τη χρήση και την εφαρμογή             
τους στους οργανισμούς, που μπορεί να είναι μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Μπορούν             
να χρησιμοποιηθούν μια σειρά από μεθόδους και διαδικασίες για την ανάπτυξη και τη χρήση              
ενός συστήματος πληροφοριών. Πολλοί προγραμματιστές έχουν αλλάξει και χρησιμοποιούν         
μια διαφορετική προσέγγιση, όπως η Ανάπτυξη Συστήματος Κύκλου Ζωής (SDLC), η οποία            
είναι μια συστηματική διαδικασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών μέσα           
από τα στάδια που εμφανίζονται στη σειρά. Ένα σύστημα πληροφοριών μπορεί να            
αναπτυχθεί στο χώρο (εντός του οργανισμού) είτε να ανατεθεί εξωτερικά. Αυτό μπορεί να             
επιτευχθεί με την εξωτερική ανάθεση ορισμένων συστατικών ή ολόκληρου του σύστηματος.           
Μια ειδική περίπτωση είναι η γεωγραφική κατανομή της ανάπτυξης (Offshoring , Παγκόσμιο            
Πληροφοριακό Σύστημα). 

Ένας υπολογιστής που βασίζεται σε πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τον ορισμό           
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της Langefors [7], είναι : 
Ένα τεχνολογικό εφαρμοσμένο μέσο για την καταγραφή, την αποθήκευση, τη          

διάδοση των γλωσσικών εκφράσεων, καθώς και για την άντληση συμπερασμάτων από           
τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες μπορούν να μορφοποιηθούν ως ένα γενικευμένο πληροφοριακό           
σύστημα σχεδιασμού μαθηματικού προγράμματος. 
 

Ανάπτυξη του συστήματος γίνεται με βάση του κύκλου ζωής ενός συστήματος : 
 

● Διερευνητική Μελέτη ⇒  αναγνώριση του προβλήματος και προδιαγραφές 
● Μελέτη Σκοπιμότητας ⇒  συλλογή πληροφοριών 
● Ανάλυση Απαιτήσεων ⇒ προδιαγραφές και απαιτήσεις για το νέο σύστημα 
● Σχεδιασμός ⇒ σχεδιασμός του συστήματος 
● Υλοποίηση ⇒ κατασκευή του συστήματος 
● Εγκατάσταση ⇒ εφαρμογή του συστήματος 
● Συντήρηση ⇒ αξιολόγηση και συντήρηση 

 
2.1. Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης 

 
Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης [8] παρέχει πληροφορίες τις οποίες         

εκμεταλλεύονται οι οργανισμοί για να λειτουργούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα           
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης περιλαμβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους,        
τεχνολογία και πληροφορία. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι πιο διακριτά από           
τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση          
λειτουργικών λειτουργιών στον οργανισμό. Ακαδημαϊκά, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως         
για να αναφερθεί στην ομάδα των μεθόδων διαχείρισης πληροφοριών που είναι           
συνδεδεμένες με την αυτοματοποίηση ή στηρίζουν την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ.           
σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ειδικά συστήματα και ειδικά πληροφορικά         
συστήματα. 

Αρχικά, σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς ,ο εσωτερικός έλεγχος γινόταν          
χειροκίνητα και μόνο περιοδικά ως παράγωγο του λογιστικού συστήματος και με κάποιες            
πρόσθετες στατιστικές έδινε πληροφορίες για την απόδοση της διαχείρισης με μεγάλη           
καθυστέρηση και τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα. Τα δεδομένα οργανώνονταν με μη           
αυτόματο τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού. Με την              
ανάπτυξη της πληροφορικής , η πληροφορία άρχισε να διαχωρίζεται από τα δεδομένα και             
αναπτύχθηκαν συστήματα για την παραγωγή και την οργάνωση λήψεων αποφάσεων          
,περιλήψεων ,σχέσεων και γενικεύσεων βασισμένων στα δεδομένα. 

Οι πρώιμοι επιχειρησιακοί υπολογιστές [9] χρησιμοποιούνταν για απλές λειτουργίες         
όπως παρακολούθηση πωλήσεων ή δεδομένα μισθολογίου, με λίγες λεπτομέρειες και μικρή           
δομή. Με τον χρόνο , αυτές οι υπολογιστικές εφαρμογές έγιναν περισσότερο περίπλοκες. Η             
δυνατότητα αποθήκευσης υλικού μεγάλωσε και η τεχνολογία αναπτύχθηκε για να ενώσει τις            
προηγουμένως «απομονωμένες» εφαρμογές. Όσο περισσότερα δεδομένα αποθηκεύονταν και        
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συνδέονταν , οι μάνατζερς ζητούσαν περισσότερες λεπτομέρειες με στόχο τη δημιουργία           
ολόκληρων διαχειριστικών αναφορών από τα πρώτα αποθηκευμένα δεδομένα. Ο όρος          
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης («ΠΣΔ») προέκυψε για να περιγράψει τέτοιες         
εφαρμογές που παρέχουν στους μάνατζερς πληροφορίες για πωλήσεις, αποθέματα και άλλα           
δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση της επιχείρησης.  

Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως σε ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλόντων και           
περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) συστήματα [10]:  

● λήψης αποφάσεων 
● πόρων και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 
● επιχειρησιακού προγραμματισμού πόρων 
● επιχειρησιακής διαχείρισης απόδοσης 
● διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 
● διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
● διοίκησης έργων και εφαρμογών ανάκτησης δεδομένων. 

 
Ένα επιτυχημένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης υποστηρίζει τα μακροπρόθεσμα        

πλάνα της επιχείρησης, προσφέροντας αναφορές (reports) βασισμένες σε αναλύσεις         
απόδοσης, κρίσιμους τομείς των πλάνων, με βρόχους ανατροφοδότησης που χρησιμεύουν σε           
όλους τους τομείς της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων και των          
τμημάτων εκπαίδευσης). Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, όχι μόνο υποδεικνύουν         
πως γίνονται τα πράγματα, αλλά και που η απόδοση δεν είναι επιθυμητή και την αιτία της μη                 
σωστής απόδοσης. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την           
απόδοση κέντρων δαπανών και έργων με λεπτομέρειες επαρκείς να δείξουν την ατομική            
ευθύνη. 

Οι Kenneth και Jane Laudon [11] αναγνωρίζουν πέντε «εποχές» στην ανάπτυξη των            
πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, ανταποκρινόμενες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας        
των υπολογιστών: 

1.  κεντρικοί και μίνι υπολογιστές  
2.  προσωπικοί υπολογιστές (personal computer,PC)  
3.  δίκτυα διακομιστή/πελάτη  
4.  υπολογιστική επιχειρήσεων (enterprise computing) και 
5.  υπολογιστική νέφους (cloud computing). 

 
Στην πρώτη εποχή (1) κύρια δύναμη ήταν η IBM και οι κεντρικοί της υπολογιστές (               

οι οποίοι συνήθως καταλάμβαναν ολόκληρα δωμάτια και χρειαζόνταν ομάδες ανθρώπων για           
την συντήρηση και λειτουργία τους) [12]. Η IBM προμήθευε το υλικό και το λογισμικό              
αυτών. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι υπολογιστές είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες           
και μειωμένο κόστος. Μικρότεροι και πιο οικονομικοί υπολογιστές επέτρεψαν στις μεγάλες           
επιχειρήσεις να έχουν τα δικά τους υπολογιστικά συστήματα στις εγκαταστάσεις τους. 

Η δεύτερη εποχή (2) ξεκίνησε το 1965, καθώς οι μικροεπεξεργαστές άρχισαν να            
ανταγωνίζονται τους κεντρικούς και τους μίνι υπολογιστές και επιτάχυναν τη διαδικασία της            
αποκέντρωσης της υπολογιστικής δύναμης από τα μεγάλα κέντρα δεδομένων σε μικρότερα           
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γραφεία. Στα τέλη της δεκαετίας του 70’ η τεχνολογία των μικροϋπολογιστών έδωσε τη θέση              
της στους προσωπικούς υπολογιστές (Personal Computer) και με συνδυασμό το χαμηλό           
κόστος, οι υπολογιστές έγιναν πιο προσιτοί επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρέχουν           
στους υπαλλήλους τους πρόσβαση στην «υπολογιστική δύναμη» που επί 10 χρόνια είχε            
κοστίσει 10.000 δολάρια. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των υπολογιστών δημιούργησε μία          
έτοιμη αγορά για δίκτυα διασύνδεσης και την «εκλαΐκευση» του Διαδικτύου. 

Όσο η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας μεγάλωνε και το κόστος μίκραινε, η ανάγκη            
για πρόσβαση σε πληροφορίες μέσα στην εταιρεία επίσης μεγάλωναν. Έτσι δόθηκε ζωή στην             
Τρίτη εποχή (3) στην οποία ένα δίκτυο είχε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε «κοινές»               
πληροφορίες μέσω ενός διακομιστή (server). Αυτό επέτρεψε σε όλους τους χρήστες να έχουν             
πρόσβαση σε μεγάλη μερίδα δεδομένων ταυτόχρονα. 

Η τέταρτη εποχή(4) βοηθήθηκε από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ένωσε όλα τα μέρη            
της επιχείρησης προσφέροντας πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών        
συμπεριλαμβάνοντας κάθε άτομο σε οποιαδήποτε θέση. 

Η πέμπτη και πιο πρόσφατη «εποχή» (5) των πληροφοριακών συστημάτων          
χρησιμοποιεί την τεχνολογία των δικτύων για να παρέχει εφαρμογές καθώς και για την             
αποθήκευση δεδομένων ανεξαρτήτως διάταξης χώρου, τοποθεσίας , φύσης ή υλικού. Αυτό ,            
μαζί με την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων (wifi)            
οδήγησαν σε ένα νέο επίπεδο κινητικότητας στο οποίο οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στα             
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης σχεδόν από παντού με φορητούς υπολογιστές (laptops),          
ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) [13] . 

Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών ειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, τομείς των επιχειρήσεων ή υποδομών 
διαχείρισης. 
 

● Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης παράγουν σταθερά και ανά τακτά χρονικά          
διαστήματα αναφορές βασισμένες σε δεδομένα, όπου η εξαγωγή τους και η σύνοψη            
τους προήλθε από τα οικεία συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών της επιχείρησης          
,με μεσαίου επιπέδου διαχειριστές, για να δουν και να διορθώσουν δομημένα           
προβλήματα λήψης αποφάσεων. 

● Τα Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων είναι υπολογιστικά προγράμματα        
εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από διαχειριστές για να συλλέξουν πληροφορίες         
από ένα μεγάλο εύρος πηγών με στόχο την υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων            
λήψης αποφάσεων. 

● Τα Ειδικά Πληροφορικά Συστήματα είναι ένα καταθετήριο αναφορών, που         
προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε περιληπτικές αναφορές που εξάγονται από όλα τα           
επίπεδα και όλους τους τομείς της επιχείρησης όπως λογιστική, ανθρώπινο δυναμικό           
κ.α. 

● Τα Πληροφοριακά Συστήματα Marketing είναι πληροφοριακά συστήματα διοίκησης        
σχεδιασμένα ειδικά για να διαχειρίζονται το τομέα του Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις. 

● Τα Πληροφοριακά Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου υποστηρίζουν την       
επικοινωνία και την παραγωγικότητα στην επιχείρηση αυτοματοποιώντας την ροή της          
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εργασίας και ελαχιστοποιώντας τα σημεία συμφόρησης. Τα συστήματα        
αυτοματισμού γραφείου μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 

 

        Εικόνα 2. Δομή ενός Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπηρεσιών [14] 
 
 

2.2. Είδη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 
 

Το να γίνει ανάλυση και καταμέτρηση των ειδών των πληροφοριακών συστημάτων           
είναι κάτι αδύνατο, καθώς πλέον υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι             
ανάγκες κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικές και τα πληροφοριακά συστήματα         
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Έτσι, δεν είναι            
εφικτό να χωριστούν σε κατηγορίες. Υπάρχουν όμως τρεις θεμελιώδεις αρχές για όλα            
πληροφοριακά συστήματα οι οποίες είναι [15]: 
 

● Υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών και επιχειρήσεων 
● Υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τους υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη. 
● Υποστήριξη στρατηγικών για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

  
Πέντε κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ακολουθούν τις παραπάνω         

αρχές είναι: 
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● Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction Process Systems) 
● Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems) 
● Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence Systems) 
● Συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management       

Systems) 
● Συστήματα διαχείρισης αιτήσεων Application service management 

 
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των παραπάνω πληροφοριακών        

συστημάτων. 
 

 
2.2.1. Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών 

 
Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών [16] (Transaction Process Systems)        

αναλαμβάνουν τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την απόδοση λειτουργιών           
που αφορούν τις συναλλαγές μιας επιχείρησης. Τα συστήματα πληροφοριών επεξεργασίας          
συναλλαγών συλλέγουν μία πληροφορία σαν είσοδο από τούς χρήστες, την επεξεργάζονται           
και στη συνέχεια εξάγουν το αποτέλεσμα. 

Ένα παράδειγμα συστήματος επεξεργασίας συναλλαγών είναι ένα ηλεκτρονικό        
σύστημα εισιτηρίων. Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι ταξιδιώτες επιλέγουν ένα δρομολόγιο, τη            
θέση (αυτές οι δύο μεταβλητές είναι τα δεδομένα εισόδου στο σύστημα), και το σύστημα              
ενημερώνει τη λίστα των θέσεων αφαιρώντας αυτά που επιλέγει ο ταξιδιώτης (η επεξεργασία             
των δεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης). Το σύστημα παράγει τότε ένα λογαριασμό και ένα              
αντίγραφο του εισιτηρίου (Έξοδος αποτελέσματος). Τα συστήματα πληροφοριών        
επεξεργασίας συναλλαγών έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό         
χρόνο ή κατά παρτίδες και μπορούν να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες της επιχείρησης            
χωρίς να αποκτήσουν πρόσθετο προσωπικό. Η ουσία ενός λογισμικού συναλλαγών είναι ότι            
διαχειρίζεται δεδομένα, τα οποία πρέπει να αφεθούν σε μία "συνεκτική κατάσταση"           
(consistent state). 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, το ποσό πρέπει          
ταυτόχρονα να αποσύρεται από τον ένα λογαριασμό και να προστίθεται στον άλλον - δεν              
μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο το ένα από αυτά βήματα, πρέπει είτε και τα δύο να υφίστανται,                
είτε κανένα. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί μία συναλλαγή, θα πρέπει να γίνει ακύρωση              
όλης της διαδικασίας και επιστροφή στην αρχική κατάσταση (πριν την συναλλαγή). Η            
αποθήκευση και η ανάκτηση των δεδομένων ενός συστήματος επεξεργασίας συναλλαγών          
πρέπει να είναι αποδοτική, γρήγορη, χωρίς περιθώρια λάθους και ασφαλείς λόγω των            
προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε βάσεις που            
έχουν σχεδιαστεί με τη χρήση ιεραρχικών, δικτυακών ή σχεσιακών δομών, έτσι ώστε να             
προστατεύουν τα δεδομένα τους παρέχοντας περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένα         
δεδομένα.  
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Χαρακτηριστικά TPS: 
● Άμεση ανταπόκριση 
● Αξιοπιστία 
● Σταθερότητα 
● Ελεγχόμενη επεξεργασία 

 
Τα συστήματα συστήματα διαχείρισης συναλλαγών προσφέρουν σημαντικά οφέλη 

στην επιχείρηση όπως: 
● Διαχείριση χιλιάδων συναλλαγών ταυτόχρονα 
● Άμεση εξυπηρέτηση 
● Πρόσβαση από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση 

 

 
Εικόνα 3. Διάγραμμα λειτουργίας ενός TPS  [17] 

 
 

2.2.2. Συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών 
 

Τα Συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management        
Systems) [18] χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, έτσι ώστε το τμήμα marketing να           
προσαρμόζεται και να σχεδιάζει στρατηγικές ανάλογα με την καταναλωτική ζήτηση και τις            
ανάγκες. Παρακολουθούν  και συλλέγουν τις πληροφορίες των πελατών όπως:  

●  Τάσεις της αγοράς 
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●  Τυχόν παράπονα και απορίες τους 
 
Επίσης, τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών, δίνουν τη δυνατότητα         

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους πελάτες και τις επιχειρήσεις για θέματα που αφορούν την            
αγορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων, επίλυση προβλημάτων ή ελαττωμάτων. Από την           
πλευρά της επιχείρησης δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ή βελτίωσης νέων στρατηγικών. 

Ως εκ τούτου, τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης σχέσεων πελατών επιτρέπουν           
στους επιχειρηματικούς εταίρους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς αναπτύσσουν ιδέες          
και προϊόντα. Η συνεργασία μπορεί να συμβεί σε πραγματικό χρόνο ακόμη και όταν οι              
επιχειρηματικοί εταίροι βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. 
 

Άλλα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης σχέσεων 
πελατών είναι τα εξής: 

●  Εντοπισμός σημαντικότερων πελατών 
●  Αύξηση των ποσών που διαθέτουν για καταναλωτικές δαπάνες 
●  Στόχευση της εμπορικής επικοινωνίας 
●  Περιορισμός των απωλειών στην καταναλωτική βάση 
●  Δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού 

 
Για μια επιχείρηση με λίγους υπαλλήλους, οι λειτουργίες ενός συστήματος          

διαχείρισης σχέσεων πελατών μπορούν εύκολα καλυφθούν από τους ίδιους τους υπαλλήλους,           
οι οποίοι χειροκίνητα αντλούν πληροφορίες. Όμως, για την ανάπτυξη ενός οργανισμού, η            
κοινή χρήση των πληροφοριών από ομάδες και τμήματα, μέσω ενός συστήματος διαχείρισης            
σχέσεων πελατών έχει στρατηγική σημασία και παρέχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα         
λόγω της σωστής διαχείρισης των πελατών που προσφέρει [19]. Mερικά οφέλη           
εξυπηρέτησης πελατών που παρέχει το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών αναφέρονται          
παρακάτω: 
 

● Οι υπάλληλοι μπορούν γρήγορα να εκχωρούν, να διαχειρίζονται και να επιλύουν           
περιστατικά, με αυτόματη δρομολόγηση στο αρμόδιο τμήμα, τοποθέτηση σε σειρά          
προτεραιότητας. 

● Οι αναφορές βοηθούν στο να προσδιοριστούν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα και           
να αποστέλλονται αυτόματα προτεινόμενες λύσεις. 

● Οφέλη στην αξιολόγηση των πελατών, στην παρακολούθηση των διαδικασιών και          
στη μέτρηση της απόδοσης της εξυπηρέτησης. 

26 



 

 
 

     Εικόνα 4. Μοντέλο αλληλεπίδρασης πληροφοριών CΜR [20] 

 
  
 
 

 
2.2.3. Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας  

 
Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence Systems) [21]        

εντοπίζουν, εξαγάγουν και αναλύουν δεδομένα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και           
αφορούν τη λήψη αποφάσεων. 

 
Εικόνα 5. Διάγραμμα δεδομένων BIS  [22] 
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Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας παρέχουν αναλύσεις που προβλέπουν         
μελλοντικά μοντέλα πωλήσεων, να υπολογίσουν το κόστος, ζημίες και τα έσοδα από τις             
πωλήσεις. Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, συνδυάζουν τη συλλογή και αποθήκευση          
δεδομένων και τη διαχείριση της γνώσης με αναλυτικά εργαλεία, ώστε οι σχεδιαστές και οι              
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να έχουν στη διάθεσή τους περίπλοκες πληροφορίες, τόσο από            
το εσωτερικό της επιχείρησης όσο και από τους ανταγωνιστές. Ουσιαστικά, τα συστήματα            
αυτά παρέχουν πληροφορίες στη διοίκηση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να σχεδιάσει νέες             
στρατηγικές με μειωμένο το ρίσκο και να λάβουν καλές επιχειρηματικές αποφάσεις. Επίσης,            
μέσω των αναλύσεων των πληροφοριών που έχουν, εξάγουν προβλέψεις ανάλογα με τις            
επιχειρηματικές δραστηριότητες, το τμήμα ή οποιαδήποτε ανάλυση που επιθυμεί η διοίκηση. 

Για παράδειγμα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν συστήματα       
επιχειρηματικής ευφυΐας, για την ανάπτυξη μοντέλων πιστωτικού κινδύνου που αναλύουν          
τον αριθμό και την έκταση του δανεισμού ή της πίστωσης που παρέχεται σε διάφορους              
τομείς. Αυτά τα συστήματα με χρήση αλγορίθμων τεχνικής νοημοσύνης (Artificial          
Intelligence) εξάγουν αναφορές που προσδιορίζουν την πιθανότητα αθέτησης δανείων [23]. 

 
 

Οφέλη συστημάτων BIS: 
 

● Αποφάσεις βασισμένες στην πραγματικότητα: Η διοίκηση είναι σε θέση να δει           
λεπτομερή και τρέχοντα δεδομένα για όλες τις πτυχές της επιχείρησης όπως           
οικονομικά δεδομένα, δεδομένα παραγωγής και δεδομένα πελατών. Μπορούν να         
διαβάσουν αναφορές που συνθέτουν αυτές τις πληροφορίες με προκαθορισμένους         
τρόπους, όπως η τρέχουσα απόδοση των επενδύσεων, για μεμονωμένα προϊόντα ή           
σειρές προϊόντων. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τη διοίκηση να λάβει αποφάσεις           
βασισμένες σε γεγονότα. 

● Βελτιώνει τις πωλήσεις και τις διαπραγματεύσεις: Ένα σύστημα επιχειρηματικής         
ευφυΐας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο πλεονέκτημα για τις πωλήσεις μιας εταιρείας,           
επειδή παρέχει πρόσβαση σε αναφορές που εντοπίζουν τάσεις πωλήσεων, βελτιώσεις          
προϊόντων ή προσθήκες, τρέχουσες προτιμήσεις των πελατών και ανεξερεύνητες         
αγορές. Τα λεπτομερή και τρέχοντα δεδομένα είναι επίσης ένα πολύτιμο αντίγραφο           
των διαπραγματεύσεων με πελάτες ή προμηθευτές. 

● Μειώνονται τα περιττά έξοδα: Ένα σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών μπορεί         
να υπολογίσει και να υποδείξει τους τομείς της επιχείρησης οι οποίοι έχουν απώλειες             
ή περιττά έξοδα. 

● Εντοπίζει ευκαιρίες: Ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας μπορεί να βοηθήσει μια          
επιχείρηση να αξιολογήσει τις δικές της δυνατότητες. Εντοπίζει τα πλεονεκτήματα          
και τις αδυναμίες της έναντι των ανταγωνιστών της, ώστε να αποκτήσει ένα            
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Εικόνα 6. Διάγραμμα διεργασιών ενός BIS  [24] 

 

 
 

2.2.4. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης  
 
Τα συστήματα διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management Systems)        

οργανώνουν και αναλύουν πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με μία             
επιχείρηση, αλλά γενικότερα τον τομέα που ασχολείται η επιχείρηση και τις δραστηριότητες            
άλλων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, τις αναδιανέμουν ή τις μοιράζονται με τα άτομα ενός             
οργανισμού. Σκοπός αυτών των πληροφοριακών συστημάτων, είναι να βελτιώσουν και να           
βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων ιδεών (καινοτομία), την εύρεση νέων τεχνικών, τη βελτίωση            
επιδόσεων των εργαζομένων, την επίτευξη των στόχων και να διατηρούν το προσωπικό της             
επιχείρησης ενημερωμένο [25]. 

Αν και τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της γνώσης υπάρχουν συνήθως σε           
μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια από            
αυτά. 

Τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης της γνώσης χρησιμεύουν ως κεντρικό          
αποθετήριο και διατηρούν πληροφορίες σε τυποποιημένη μορφή. Αυτά τα συστήματα          
μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να διατηρήσουν τη συνοχή και να            
επιτρέψουν την ταχεία ανταπόκριση σε ερωτήσεις πελατών και συνεργατών. 

Ένα παράδειγμα συστήματος Διαχείρισης Γνώσης είναι μια βάση δεδομένων με          
σχόλια και παρατηρήσεις πελατών (feedback). Η βάση δεδομένων διατηρείται από μία           
εταιρία και είναι κοινόχρηστη και ορατή σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης [26].  
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Τα οφέλη των συστημάτων διαχείρισης γνώσης είναι τα εξής:  
● Δημοσιοποίηση πληροφοριών: Ατομικές πληροφορίες - παύουν πλέον να υπάρχουν         

γνώσεις και γίνονται διαθέσιμες προς όλους τους εργαζομένους. 
● Μεγαλύτερη ακρίβεια και επαλήθευση των πληροφοριών: Όταν όλοι οι οργανισμοί          

έχουν πρόσβαση και συνεισφέρουν σε μια ολοκληρωμένη εσωτερική βάση γνώσεων,          
βελτιώνεται η ποιότητα και η εγκυρότητα των πληροφοριών. 

● Αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων: Οι εργαζόμενοι θέλουν να μοιραστούν τις          
γνώσεις τους και να αναγνωριστούν γι 'αυτό. 

● Εξοικονόμηση χρόνου: Μια ολοκληρωμένη βάση πληροφοριών με ισχυρές        
λειτουργίες αναζήτησης εξοικονομεί χρόνο για τους εργαζόμενους όταν αναζητούν         
απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.  

● Διατήρηση των πληροφοριών/γνώσεων όταν οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την θέση         
εργασίας. 

 

 
Εικόνα 7. Διάγραμμα συστήματος διαχείρισης γνώσης [27] 

 
 
 

2.2.5. Συστήματα διαχείρισης αιτήσεων  
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Τα συστήματα διαχείρισης αιτήσεων (Application Service Management) έχουν στόχο         
την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους             
χρήστες. Αν και χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια,          
οργανισμούς) ανήκουν στα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα [28]. Οι πληροφορίες         
που εισάγονται από το χρήστη, αφορούν κυρίως προσωπικά δεδομένα και εξαρτώνται από            
την φύση της κάθε αίτησης. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, η οποία              
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια και ευκολία στην επεξεργασία των            
δεδομένων. Κύριος σκοπός είναι να διαχειρίζονται αυτές τις αιτήσεις, να ελέγχουν την            
ορθότητα των δεδομένων, να ενημερώσουν τον χρήστη - πελάτη σε περίπτωση κάποιου            
λάθους και τέλος, να αποφασίζουν την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων. Επίσης,             
προσφέρουν στον οργανισμό - οργάνωση όλες τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και τη             
δυνατότητα προβολής ή επεξεργασίας. 
 

Εικόνα 8. Μοντέλο συστήματος διαχείρισης αιτήσεων [29] 
  

Οφέλη συστήματος διαχείρισης αιτήσεων: 
● Κατάθεση πολλών αιτήσεων ταυτόχρονα 
● Έλεγχος αιτήσεων σε πραγματικό χρόνο 
● Ενημέρωση των χρηστών σε πραγματικό χρόνο 
● Μείωση εξόδων καθώς δεν χρειάζεται προσωπικό 
● Τα περιθώρια λάθους ελαχιστοποιούνται 
● Οργάνωση αιτήσεων 
● Ταχύτατη εξυπηρέτηση 

 
Η πλατφόρμα Erasmus+ ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων διαχείρισης         

αιτήσεων, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια.  
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3. Πρόγραμμα Erasmus 

Εικόνα 9.  Λογότυπο Erasmus [30] 
 

Το ERASMUS+ αποτελεί πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την         
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ενίσχυση των            
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων          
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης            
(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων,        
Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ) [31]. 

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την         
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013 και το νέο πρόγραμμα               
ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. 

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της Ευρωπαϊκής          
Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το             
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci,          
Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς           
συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με           
τις βιομηχανικές χώρες). 

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά το            
μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που             
ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της             
πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 
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3.1. Ιστορία του Erasmus 
 

Το όνομα του προγράμματος προέρχεται από τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο, που           
είναι γνωστός ως αντίπαλος του δογματισμού. Έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη στην             
Ευρώπη, για να διευρύνει τις γνώσεις του και να αποκτήσει νέες γνώσεις και άφησε την               
περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία [32] . Ταυτόχρονα, το όνομα             
Erasmus υπονοεί το Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των            
φοιτητών. 

Μέχρι τη στιγμή που το πρόγραμμα Erasmus θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 1987, η             
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την υποστήριξη με πιλοτικές ανταλλαγές σπουδαστών για έξι           
χρόνια. Πρότεινε το αρχικό πρόγραμμα Erasmus στις αρχές του 1986, αλλά η αντίδραση από              
τα τότε κράτη μέλη διαφοροποιήθηκε με σημαντικά προβλήματα ανταλλαγής των δικών τους            
κυρίως Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο ενώ οι υπόλοιπες χώρες ήταν σε γενικές             
γραμμές υπέρ.  

Η ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής          
επιδεινώθηκαν, και η τελευταία απέσυρε την πρόταση στις αρχές του 1987 για να             
διαμαρτυρηθούν ενάντια στην ανεπάρκεια του τριετούς προϋπολογισμού που προτείνεται         
από ορισμένα κράτη μέλη. Ωστόσο, η AEGEE, η Association des États Généraux des             
Étudiants de l'Europe έπεισε τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν για την υποστήριξη της             
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus. Στους επόμενους μήνες έγινε κάποιος          
συμβιβασμός με την πλειονότητα των κρατών μελών, καθώς και το πρόγραμμα εγκρίθηκε με             
απλή πλειοψηφία τον Ιούνιο του 1987. 

Η ψηφοφορία δεν έγινε δεκτή από ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία αμφισβήτησαν την             
έκδοση της απόφασης της επιτροπής ενώπιον του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών          
Κοινοτήτων. Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η έκδοση ήταν διαδικαστικά             
εσφαλμένη, διατήρησε την ουσία της απόφασης με μια νέα απόφαση, προσαρμοσμένη υπό το             
φως της νομολογίας, με την ταχεία έγκριση της από το συμβούλιο των υπουργών. 

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε την περίοδο 1981-1986, μετά τις πιλοτικές ανταλλαγές          
σπουδαστών, και παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκε επίσημα μόνο λίγο πριν από την έναρξη του               
ακαδημαϊκού έτους 1987-1988, υπήρχε ακόμη η δυνατότητα για 3.244 μαθητές να           
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά το πρώτο έτος. Το 2006, πάνω από 150.000             
φοιτητές, ή σχεδόν το 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού των φοιτητών, έλαβε μέρος. Το             
ποσοστό είναι υψηλότερο για τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, καθώς η κινητικότητά          
τους μέσω του Erasmus ανέρχεται στο 1,9% του πληθυσμού των εκπαιδευτικών στην            
Ευρώπη, ή 20.877 άτομα. 

Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, πάνω από δύο εκατομμύρια φοιτητές έχουν           
επωφεληθεί από τις υποτροφίες Erasmus, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπούσε να           
φτάσει συνολικά τα 3 εκατομμύρια έως το 2012. 

Το Erasmus+ (2014-2020), που ονομάζεται επίσης Erasmus Plus, καλύπτει όλα τα           
νέα προγράμματα στο πλαίσιο των € 14,7 δισεκατομμυρίων για την εκπαίδευση, την            
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ συνδυάζει όλα τα             
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τρέχοντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη           
νεολαία και τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δια βίου μάθησης          
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), νεολαία σε δράση και πέντε διεθνών            
προγραμμάτων συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα          
για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Ο κανονισμός του Erasmus+,           
υπογράφηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013. 

 
 

3.2. Χαρακτηριστικά και στόχοι του προγράμματος     
Erasmus+ 

 
Το πρόγραμμα Erasmus έχει ως κύριο μέλημα την αναγνώριση και την επικύρωση            

των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Στηρίζει τα μέσα της ΕΕ που            
εξασφαλίζουν διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων. Σκοπός αυτών των μέσων είναι να            
διασφαλίσουν την ευκολότερη αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και           
των επαγγελματικών προσόντων, εντός και εκτός εθνικών συνόρων, σε όλα τα           
υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως          
του αν έχουν αποκτηθεί μέσω επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης ή άλλων εκπαιδευτικών            
εμπειριών (πχ. εργασιακή εμπειρία, εθελοντισμός, διαδικτυακή εκπαίδευση) [33]. 

Τα μέσα αυτά αποσκοπούν επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές για την            
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία θα συμβάλουν περαιτέρω στην επίτευξη τόσο των             
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο            
και τους πρωταρχικούς της στόχους για την εκπαίδευση και την απασχόληση μέσω της πιο              
επιτυχούς ένταξης στην αγορά εργασίας και της κινητικότητας. Τα μέσα αυτά ενδέχεται να             
χρειαστεί να εξελιχθούν επίσης στο μέλλον, οδηγώντας σε ενίσχυση της συνοχής και            
απλοποποίηση, που θα επιτρέπει οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι να κινούνται           
ελεύθερα για επαγγελματικούς σκοπούς ή για περαιτέρω μάθηση.  

Στη συνέχεια, δύο από τους τομείς καίριας σημασίας για τον κύκλο ζωής των σχεδίων              
του Erasmus αποτελεί η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι τομείς αυτοί             
παρέχουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής         
πληροφοριών για τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα, επεκτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο            
τον αντίκτυπο των σχεδίων τους, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους και επιβεβαιώνοντας           
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος Erasmus+. Για την επιτυχημένη          
διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων, ζητείται από τους οργανισμούς           
που συμμετέχουν σε σχέδια του Erasmus+ να προσδίδουν τη δέουσα προσοχή σε            
δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των           
σχεδίων τους. Το επίπεδο και η ένταση των εν λόγω δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι               
ανάλογα προς τους σκοπούς, το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους των διαφόρων δράσεων             
του προγράμματος Erasmus+. 

Ακόμη, το πρόγραμμα Erasmus+ προωθεί την ανοικτή πρόσβαση σε υλικό, έγγραφα           
και μέσα, τα οποία είναι χρήσιμα για τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την               
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εργασία στον τομέα της νεολαίας. Οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων του προγράμματος          
Erasmus+ που παράγουν τέτοιου είδους υλικό, έγγραφα και μέσα στο πλαίσιο κάποιου            
χρηματοδοτούμενου σχεδίου θα πρέπει να τα καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό, σε ψηφιακή            
μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και στο πλαίσιο ανοικτών αδειών.  

Ωστόσο, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το καταλληλότερο          
επίπεδο ανοικτής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών (π.χ. απαγόρευση της        
εμπορικής εκμετάλλευσης από τρίτους) κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του σχεδίου            
και το είδος του υλικού. Η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης δε θίγει τα δικαιώματα             
πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων των επιχορηγήσεων. 

Ακρογωνιαίο λίθο αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματος αποτελεί και η πολυγλωσσία,          
ένα ισχυρό σύμβολο της επιδίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενότητα στην            
πολυμορφία. Οι ξένες γλώσσες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο μεταξύ των δεξιοτήτων που           
θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για την αγορά εργασίας και             
να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Στόχος της ΕΕ είναι να έχει               
κάθε πολίτης την ευκαιρία να γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία. 

Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί έναν           
από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων συνιστά           
ένα από τα βασικά εμπόδια για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης,            
κατάρτισης και προγράμματα για τη νεολαία. Στόχος των ευκαιριών που παρέχονται για τη             
στήριξη της εκμάθησης γλωσσών είναι να καταστήσουν την κινητικότητα αποδοτικότερη και           
αποτελεσματικότερη, να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις και να συμβάλουν, με τον           
τρόπο αυτό, στον ειδικό στόχο του προγράμματος. 

Τέλος, σημαντικές αρχές του προγράμματος αποτελούν η προστασία και η ασφάλεια           
των συμμετασχόντων. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει            
να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες προσωπικής και            
επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα ασφαλές            
περιβάλλον που σέβεται και προασπίζεται τα δικαιώματα όλων [34].  
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4. Προγραμματισμός διαδικτύου 
 
 

4.1. Εισαγωγή 

 
Εικόνα 10.  Βασικές γλώσσες προγραμματισμού διαδικτύου [35] 

 
Προγραμματισμός διαδικτύου είναι ο όρος ή επιστήμη που περιγράφει όλη τη           

διαδικασία που χρειάζεται για την κατασκευή κάποιας ιστοσελίδας, η οποία θα βρίσκεται            
στο διαδίκτυο ή σε κάποιο εσωτερικό δίκτυο. Καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή από             
μία απλή ιστοσελίδα με κείμενο μέχρι κάποια πολύ σύνθετη διαδικτυακή εφαρμογή [36]. 

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της πληροφορικής, ο προγραμματισμός διαδικτύου         
πλέον έχει γίνει πολύ σύνθετος και καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση και την δημιουργία             
ρόλων, όπου κάθε ένας θα είναι υπεύθυνος για κάποιο κομμάτι της εφαρμογής είτε             
προγραμματιστικό είτε υλικό. 
 

Κάποιοι βασικοί ρόλοι είναι οι εξής : 
 

➢ Διαχειριστές (Webmasters/Sysadmins) 
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Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, οργάνωση, ομαλή λειτουργία του           
διακομιστή στον οποίο φιλοξενείται μία ιστοσελίδα ή μια διαδικτυακή εφαρμογή [37].           
Δημιουργεί και διαχειρίζεται το περιεχόμενο και την οργάνωση ενός ιστότοπου, διαχειρίζεται           
τον υπολογιστή που έχει το ρόλο του διακομιστή και τα "τεχνικά μέρη" μιας ιστοσελίδας. 
 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του διαχειριστή είναι ανάλογα με το μέγεθος του              
ιστότοπου/διαδικτυακής εφαρμογής. Σε μια μικρή ιστοσελίδα ή διαδικτυακή εφαρμογή, ένας          
διαχειριστής είναι υπεύθυνος και για τον υπολογιστή που φιλοξενείται η εφαρμογή αλλά και             
για τα τεχνικά θέματα της εφαρμογής. Σε μια μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη εφαρμογή, ο              
διαχειριστής αναλαμβάνει τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής όπως συντήρηση, έλεγχο,          
ενημέρωση περιεχομένου ενώ ο έλεγχος και η συντήρηση του υπολογιστή περνάει σε            
κάποιον άλλο, ο οποίος ονομάζεται διαχειριστής συστήματος. 
 Ο ρόλος του διαχειριστή συστήματος είναι καινούργιος και δημιουργήθηκε λόγω της           
αύξησης της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων που υπάρχουν σήμερα. Πριν τον ρόλο του             
διαχειριστή συστήματος, υπήρχε μόνο ένας διαχειριστής υπεύθυνος για την ιστοσελίδα αλλά           
και τον διακομιστή. 
 Ο διαχειριστής συστήματος διαχειρίζεται τους διακομιστές. Για παράδειγμα, είναι          
υπεύθυνος για τα δικαιώματα που σχετίζονται με αρχεία, την εποπτεία των μηχανημάτων            
όπως θερμοκρασία, αστοχία υλικού (hardware) και την ασφάλεια όσο αφορά το λειτουργικό            
σύστημα. 
 Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές είναι εργαλεία διαγνωστικά που          
έχουν να κάνουν με την κίνηση, το πόσο φορτωμένος είναι ο διακομιστής και αν μπορεί να                
ανταπεξέλθει στη διαδικτυακή κίνηση (network traffic). Επίσης, πρέπει να είναι          
εξοικειωμένοι με τα εργαλεία των προγραμματιστών παρασκηνίου και προσκηνίου, έτσι          
ώστε να επιτυγχάνεται η συντήρηση, γλώσσες σεναρίου (scripting), όπως python, ruby και            
λειτουργικά συστήματα. 
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Εικόνα 11. Αρμοδιότητες Webmaster  [38] 

 
 
 

 
Εικόνα 12. Διάγραμμα αρμοδιοτήτων Sysadmin 
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➢ Προγραμματιστές παρασκηνίου 

 
Ένας προγραμματιστής παρασκηνίου (Back-End developer) είναι υπεύθυνος για την         

υλοποίηση του πυρήνα, δηλαδή διασφαλίζει την επικοινωνία, την ανταλλαγή την          
αποθήκευση και διαχείριση των πληροφοριών, τις λειτουργίες και τις δυνατότητες μιας           
ιστοσελίδας, ή ενός συστήματος πληροφοριών. Ασχολείται με την πλευρά του διακομιστή           
(server-side) ό,τι δηλαδή υπάρχει στον διακομιστή και σχετίζεται με την λειτουργία της            
εφαρμογής και δεν αντιλαμβάνεται ο χρήστης (π.χ. βάσεις δεδομένων). Οι προγραμματιστές           
παρασκηνίου είναι υπεύθυνοι και για την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή διαδικτυακής           
εφαρμογής. 

Τα εργαλεία και οι γλώσσες που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές παρασκηνίου          
είναι συνήθως οι PHP, Ruby, Python, Java και .Net για να δημιουργήσουν μια εφαρμογή και               
MySQL, Oracle ή SQL Server για να επιτευχθεί η επικοινωνία, διαχείριση ή αποθήκευση             
δεδομένων. 

Ένα παράδειγμα ενέργειας ενός προγραμματιστή παρασκηνίου που δεν        
αντιλαμβάνεται ο χρήστης αλλά δείχνει την αναγκαιότητα του, είναι η επαναφορά του            
κωδικού χρήστη σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. Όλη η διαδικασία επαναφοράς γίνεται             
στον διακομιστή (server-side) μέσω λειτουργιών  php και sql. 

Επίσης, στην σημερινή εποχή κρίνεται αναγκαία η γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με           
χρήση πλαισίων λογισμικού (frameworks) όπως το Laravel, Symphony, CodeIgniter λόγω          
των υψηλών απαιτήσεων. Οι προγραμματιστές παρασκηνίου δεν επηρεάζονται από το          
γεγονός ότι οι χρήστες πλέον χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές, φυλλομετρητές και          
λειτουργικά συστήματα. Πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, διότι χειρίζονται         
προσωπικά δεδομένα και πολύ βασικές λειτουργίες που δεν πρέπει να περάσουν στον έλεγχο             
κάποιου κακόβουλου χρήστη. Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να          
χρησιμοποιήσουν και γλώσσες όπως html, css για την εμφάνιση των δεδομένων από μία             
βάση στην ιστοσελίδα, άρα ο προγραμματιστής παρασκηνίου πρέπει να έχει μία εξοικείωση            
με εργαλεία που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές προσκηνίου. 

 

 
Εικόνα 13. Διάγραμα διαδικασιών Back-End Developer [40] 
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➢ Προγραμματιστής προσκηνίου 
 
Ο προγραμματιστής προσκηνίου (Front-End developer) είναι υπεύθυνος σε θέματα         

που αφορούν την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο. Ό,τι βλέπει ο επισκέπτης στον              
ιστότοπο, τα κλικ ή οι χρήσεις για την εισαγωγή ή την ανάκτηση πληροφοριών είναι το έργο                
ενός προγραμματιστή προσκηνίου. Φέρνει το σχέδιο του ιστότοπου από το χαρτί του            
σχεδιαστή στη ζωή. 

Τα κύρια εργαλεία τους είναι HTML, CSS και Javascript. Η HTML χρησιμοποιείται            
για τη διαμόρφωση του περιεχομένου και της δομής του εγγράφου, ενώ η CSS             
χρησιμοποιείται για να το στυλάρει, η JS όπου χρειάζεται για την αλληλεπίδραση με τον              
χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Και τα 3 αυτά εργαλεία είναι client-side δηλαδή εκτελούνται             
στον υπολογιστή του χρήστη. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να            
γράψουν σε κώδικα PHP, Ruby ή Python για να εξάγουν κάποια δεδομένα από μία βάση για                
παράδειγμα. Άρα, πρέπει να υπάρχει και μία βασική εξοικείωση με γλώσσες           
προγραμματισμού προσανατολισμένες στο διαδίκτυο πέρα από τις τυπικές HTML, CSS και           
Javascript. 

Ο στόχος του προγραμματιστή προσκηνίου είναι να διασφαλίσει ότι ο χρήστης βλέπει            
τις πληροφορίες και εκτελεί τις λειτουργίες εύκολα. Αυτό περιπλέκεται περαιτέρω από το            
γεγονός ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν πλέον μια μεγάλη ποικιλία συσκευών όπου κάθε μία             
έχει διαφορετική ανάλυση οθόνης, φυλλομετρητή ή λειτουργικό σύστημα. Έτσι, ο          
προγραμματιστής προσκηνίου πρέπει να λάβει υπόψη και αυτές τις πτυχές κατά το            
σχεδιασμό του χώρου. Πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπός του εμφανίζεται σωστά σε             
διαφορετικά προγράμματα περιήγησης (cross-browser), διαφορετικά λειτουργικά συστήματα       
(cross-platform) και διαφορετικές συσκευές (cross-device), που απαιτούν προσεκτικό        
προγραμματισμό από την πλευρά του προγραμματιστή.  

Για να το πετύχουν αυτό οι προγραμματιστές προσκηνίου χρησιμοποιούν πλαίσια          
λογισμικού (frameworks) που είναι χτισμένα πάνω σε αυτές τις τρεις γλώσσες για να             
ανταπεξέλθουν στις σημερινές ανάγκες. Τέτοια πλαίσια λογισμικού είναι το Bootstrap για           
HTML και CSS, AngularJS και το Node.js για javascript. Τα πλαίσια λογισμικού            
προσφέρουν στους προγραμματιστές προσκηνίου πολύ περισσότερη δύναμη και        
προσαρμοστικότητα στον σχεδιασμό του ιστότοπου. 
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Εικόνα 14. Διάγραμμα Front-End Developer  [41] 
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4.2. Χρήσιμες γλώσσες προγραμματισμού ιστού και 

εργαλεία 
 
 
 

Αφού γίνει καθορισμός των ρόλων, το δεύτερο κομμάτι είναι η επιλογή των            
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της διαδικτυακής εφαρμογής. Το           
πλήθος των εργαλείων είναι αρκετά μεγάλο. Το κριτήριο επιλογής των εργαλείων           
διαμορφώνεται από τις ανάγκες της εφαρμογής. Επίσης, ποτέ δεν αρκεί ένα μόνο του. Είναι              
αναγκαίος ο συνδυασμός των εργαλείων αυτών για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.            
Για παράδειγμα η HTML δεν μπορεί να διαχειριστεί μεταβλητές ή αιτήματα οπότε πρέπει να              
χρησιμοποιηθεί php, η php όμως είναι γλώσσα που εκτελείται στον διακομιστή (server) και             
όχι στον χρήστη, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί javascript και κ.ο.κ. 

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά σε κάποια πολύ βασικά εργαλεία και γλώσσες τα             
οποία προϋποθέτουν την άριστη γνώση τους για την ενασχόληση με αυτόν τον τομέα. 
  

4.2.1. Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου 
 

H HTML (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου ) αποτελεί       
ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language και είναι η         
βασική γλώσσα δόμησης σελίδων του παγκοσμίου ιστού του        
διαδικτύου (World Wide Web). Είναι γλώσσα προγραμματισμού, η        
οποία δημιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee το 1990 [42], για τις           
ανάγκες διαμοιρασμού εγγράφων μέσω του διαδικτύου. 

 
 
H γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου διασφαλίζει τη σωστή μορφοποίηση των         

κειμένων και των εικόνων, ώστε το πρόγραμμα περιήγησης να μπορεί να εμφανίζει στην             
οθόνη του υπολογιστή, ηλεκτρονικά έγγραφα και ιστοσελίδες σε μία σωστά δομημένη μορφή            
και κατανοητή από τον χρήστη. Χωρίς τη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, ένα πρόγραμμα            
περιήγησης δε θα έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει κείμενο σωστά και αναγνώσιμο, να             
φορτώνει εικόνες ή άλλα στοιχεία. Η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου εξασφαλίζει τη           
βασική δομή της σελίδας αλλά όχι τη δημιουργία λεπτομερειών, προσθήκη          
χρωμάτων,σχημάτων και διαδραστικών στοιχείων (styling). 

Η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML) γράφεται υπό μορφή ετικετών (tags), οι           
οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα μικρότερο (<) από και μεγαλύτερο από (>) (για             
παράδειγμα <html>). Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα           
<h1> και </h1>), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη ετικέτα λήξης               
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(ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα           
στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες           
κλπ. 

 
Πίνακας 1.  Ετικέτες γλώσσας σήμανσης υπερκειμένου  [43] 

 

Με τη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας         
ιστοσελίδων χωρίς το συνδυασμό άλλων εργαλείων (στατικές ιστοσελίδες). Ένα μεγάλο          
μειονέκτημα των στατικών σελίδων είναι ότι δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με το            
χρήστη κάτι που περιορίζει πάρα πολύ της δυνατότητες της, καθώς οι ανάγκες που πρέπει να               
καλυφθούν την σημερινή εποχή, δεν επιτρέπουν την έλλειψη αλληλεπίδρασης ιστοσελίδας με           
χρήστη. 

 
 

 

 
4.2.2. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 
 

 
H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια       

γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται για τη       
δημιουργία σελίδων διαδικτύου με δυναμικό περιεχόμενο. Η       
αρχική ονομασία της το 1995 ήταν Personal Home Page Tools          
και το 1997 [44] μετονομάστηκε σε php: Hypertext        
Preprocessor. Η php βασίστηκε, για να δημιουργηθεί, πάνω        
στις γλώσσες προγραμματισμού C και perl. 

Εικόνα 16. 
Λογότυπο PHP 
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Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ειδικά για την κατασκευή δυναμικών           
ιστοσελίδων. Με τον όρο δυναμική εννοείται μια ιστοσελίδα, που αλλάζει αυτόματα,           
ανάλογα με τα στοιχεία του χρήστη όπως το λειτουργικό του σύστημα, η διεύθυνση             
πρωτοκόλλου (ip) του κ.ά. Εκτός από την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων, η PHP είναι             
υπεύθυνη για την διαχείριση όλων των αιτημάτων,την εκτέλεση λειτουργιών που προσφέρει           
η ιστοσελίδα και για την επικοινωνία ανάμεσα στη βάση δεδομένων και την ιστοσελίδα. 

Επίσης, αποτελεί μια γλώσσα, η οποία εκτελείται στον διακομιστή (server). Ο           
κώδικας μεταφράζεται στο διακομιστή και δημιουργεί αντικείμενα ή αλλάζει την δομή της            
ιστοσελίδας. 

Η PHP αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες στο Παγκόσμιο Ιστό,            
καθώς χρησιμοποιείται από πληθώρα εφαρμογών και ιστότοπων. Η ευρύτητα στη χρήση της            
είναι απόρροια της ευκολίας που παρουσιάζει ο προγραμματισμός με αυτή αλλά και στο             
γεγονός πως είναι μια γλώσσα, η οποία βρίσκεται σχεδόν σε κάθε διακομιστή. Διάσημες             
εφαρμογές που κάνουν εκτενή χρήση της PHP είναι το γνωστό σύστημα διαχείρισης            
περιεχομένου (Content Management System, WordPress και το Drupal). Γλώσσες         
προγραμματισμού, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν την PHP είναι οι εξής: CFML            
(ColdFusion Markup Language) της εταιρείας Allaire, ASP (Active Server Pages) της           
εταιρείας Microsoft, και JSP (JavaServer Pages) της εταιρείας Sun.  

 
 
 
  

Κάποια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητές της [45]: 
 

● Λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά 
● Είναι ανοιχτού κώδικα 
● Λειτουργεί και ως αντικειμενοστραφή γλώσσα 
● Συνεργάζεται άψογα με γλώσσες βάσεων δεδομένων 
● Εξελίσσεται συνέχεια 
● Πολλές βιβλιοθήκες  

  
Η PHP συνδυάζεται με την HTML (δηλαδή σε ένα αρχείο php μπορεί να υπάρχει              

κώδικας html) αλλά για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να τηρούνται κάποιες             
προϋποθέσεις. Όπως προαναφέρθηκε ο κώδικας php μεταφράζεται στο διακομιστή και χωρίς           
τις κατάλληλες ρυθμίσεις και το κατάλληλο λογισμικό φιλοξενίας διακομιστή δεν θα           
λειτουργήσει και στο φυλλομετρητή θα εμφανιστεί ο κώδικας. 

Ένα λογισμικό διακομιστή, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως ειναι ο Apache.           
Είναι συμβατός με όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως GNU/Linux, Microsoft Windows,           
Mac OS X, υποστηρίζει την εκτέλεση κώδικα PHP, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου              
(mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή              
FCGI. 
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Εικόνα 17. Δείγμα κώδικα σε PHP 
 

 
4.2.3. CSS 

 
 

Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) είναι        
ένα σύνολο εντολών που χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση        
αντικείμενων που υπάρχουν σε μία ιστοσελίδα [46]. Δε θεωρείται         
γλώσσα προγραμματισμού αλλά περιγραφική γλώσσα.  
 
 
 

Εικόνα 18. Λογότυπο Css  [47] 
 

Ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και είναι προσανατολισμένη στο να αναπτύσσει         
στυλιστικά μια ιστοσελίδα, δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα,         
στοίχιση και να δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την HTML. Για μια όμορφη και               
καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα, η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. O κώδικας           
τοποθετείται μέσα σε αρχεία HTML είτε στο πάνω μέρος είτε μέσα σε αρχεία με επέκταση               
.css και τον συμπεριλαμβάνουμε στο HTML αρχείο ιστοσελίδας.  
 

Πλεονεκτήματα της CSS:  
1. Πολύ μεγαλύτερη ευελιξία: Η CSS κατέστησε εφικτές μορφοποιήσεις, οι οποίες ήταν           

αδύνατες ή πολύ δύσκολες με την κλασσική HTML. 
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2. Ευκολότερη συντήρηση ιστοσελίδων: Η εμφάνιση ενός ολόκληρου ιστότοπου έχει         
την δυνατότητα να διαμορφώνεται από εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή           
στο στυλ της ιστοσελίδας μπορεί να γίνεται με αλλαγή σε αυτό το αρχείο και όχι στα                
αρχεία των ιστοσελίδων.  

3. Μικρότερο μέγεθος αρχείου: Δίνεται η δυνατότητα ένα κανόνας να εφαρμόζεται σε           
πολλά μέρη της ιστοσελίδας. 

4. Γρηγορότερες σελίδες: Με τη χρήση ενός εξωτερικού αρχείου CSS, ο περιηγητής           
ιστού την πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα το αποθηκεύει στη κρυφή             
μνήμη και δε χρειάζεται επαναφόρτωση από το φυλλομετρητή σε περίπτωση          
ανακατεύθυνσης .  

 

 
Εικόνα 19. Παράδειγμα κώδικα CSS,αλλαγή χρώματος background 

 

 
4.2.4. Javascript 

 
 

 
Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript δημιουργήθηκε αρχικά      

από τον Brendan Eich της εταιρείας Netscape με την επωνυμία          
Mocha. Αργότερα, μετονομάστηκε σε LiveScript και τελικά σε        
JavaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο        
από τη γλώσσα προγραμματισμού Java [49]. 

 
 

Εικόνα 20. Λογότυπο Javascript [48] 
 

Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία δίνει τη δυνατότητα           
ανανέωσης του περιεχομένου μια ιστοσελίδας σε πραγματικό χρόνο και την εκτέλεση κώδικα            
στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Η χρήση της στην εφαρμογή μας είναι              
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στην εμφάνιση μηνυμάτων όταν πληκτρολογούνται λάθος στοιχεία και στην αυτόματη          
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση στοιχείων φόρμας. 

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού, η οποία έχει χαμηλές απαιτήσεις όσο           
αφορά τους πόρους. Επίσης, μεταφράζεται με διερμηνευτή σε πραγματικό χρόνο και           
υποστηρίζεται από όλες τις πλατφόρμες και τα λειτουργικά συστήματα. Έχει στοιχεία           
αντικειμενοστραφή προγραμματισμού. 

Η κώδικας της JavaScript, ενσωματώνεται είτε μέσα στο HTML αρχείο είτε σε            
εξωτερικό αρχείο. Οι συναρτήσεις JavaScript πρέπει να ορίζονται στο <head> ενός αρχείου            
html ή php ή σε εξωτερικό αρχείο με την επέκταση .js. Τα εξωτερικά αρχεία με κώδικα                
JavaScript μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μια σελίδες. Η JavaScript           
εκτελείται κατά τη διαδικασία φόρτωσης της ιστοσελίδας.  

 
 

 
Εικόνα 21. Κώδικας Javascript   
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4.2.5. Βάση Δεδομένων (SQL) 

 
 

Με απλά λόγια, η βάση δεδομένων (database) είναι μια συλλογή από           
εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωμένα έτσι ώστε να γίνεται           
ευκολότερη η διαχείριση δεδομένων όπως προσωπικά στοιχεία, φόρμες,        
κείμενα, σε μία εφαρμογή. 

 
Εικόνα 22. 
Λογότυπο SQL 
 

H SQL είναι μία γλώσσα υπολογιστών στις βάσεις δεδομένων, που σχεδιάστηκε για            
τη διαχείριση δεδομένων, σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων. Είναι ουσιαστικά κάποιες           
εντολές όπου χρησιμοποιούνται για να προβληθούν δεδομένα μέσα από μία βάση, να γίνει             
επεξεργασία τους ή να δημιουργηθούν και να διαγράφουν συσχετίσεις, πεδία, κλπ [51].  

Η λέξη SQL είναι τα αρχικά από το Structured Query Language (Δομημένη γλώσσα             
εγγραφών). Υπάρχουν πολλοί τύποι βάσεων δεδομένων, όπως είναι η MySQL, MSSQL άλλα            
όλες χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο εντολών. Η SQL συνεργάζεται με όλες τις γλώσσες             
προγραμματισμού. 
 

 
Εικόνα 23. Ένα δείγμα ενός απλού ερωτήματος SQL. Όλα τα ερωτήματα έχουν έξοδο τα πεδία που ζητάμε. 
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4.2.6. A.J.A.X. 

 
Το A.J.A.X είναι μια προγραμματιστική τεχνική του διαδικτύου που συνδυάζει          

υπάρχουσες τεχνολογίες JavaScript και XML, ώστε να καταστήσει την επικοινωνία του           
πελάτη - διακομιστή (client – server) πιο άμεση και τις σελίδες που το χρησιμοποιούν πιο               
ζωντανές [52]. Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Asynchronous JavaScript And           
eΧtensible Markup Language (Ασύγχρονη JavaScript και εύχρηστη γλώσσα σήμανσης) Το          
κύριο χαρακτηριστικό μιας ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί A.J.A.X. είναι η άμεση ενημέρωση           
της με νέο περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να γίνει επαναφόρτωση από την αρχή. Οι              
τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το A.J.A.X είναι XHTML (η Xhtml είναι γλώσσα παρόμοια με             
την HTML) και CSS για σχεδιαστικούς λόγους. 
 

Πλεονεκτήµατα σε σχέση µε κλασσικές εφαρµογές ιστού :  
1. Η διεπαφή χρήστη είναι πολύ πιο διαδραστική, διότι δεν απαιτείται η επαναφόρτωση            

ολόκληρης της σελίδας αλλά γίνεται ένα μέρος της. Έτσι, δημιουργείται η           
ψευδαίσθηση στον χρήστη ότι οι ενέργειες του έχουν άµεσο αποτέλεσµα. 

2. Σε µία κλασσική εφαρµογή ιστού, όταν ο διακομιστής στέλνει τη σελίδα στο            
πρόγραμμα περιήγησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλαπλές συνδέσεις για να         
επιταχυνθεί η µεταφορά. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μεταφόρτωση των βασικών           
αρχείων την πρώτη φορά και έπειτα με τη χρήση πολλαπλών συνδέσεων, μεταφορά            
και ενημέρωση της σελίδας με το νέο περιεχόμενο.  

3. Ο χρόνος αναµονής µειώνεται. Για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας από το χρήστη            
δεν απαιτείται επαναφόρτωση της ιστοσελίδας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος           
αναμονής. 

4. Καλύτερη διαχείριση σφαλμάτων: Σε περίπτωση σφάλματος κάποιας λειτουργίας της         
ιστοσελίδας, θα καταρρεύσει μόνο αυτό το σημείο και όχι ολόκληρη η ιστοσελίδα. 

5. Μειώνεται σημαντικά η αποσυμφόρηση του διακομιστή, άρα και η χρήση του εύρους            
ζώνης (bandwidth).  
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Εικόνα 24. Σύγκριση μοντέλου ajax με κλασσικό μοντέλο διαδικτυακης εφαρμογης  [53] 

 
 
 

Παράδειγμα χρήσης AJAX 
 

 

Εικόνα 25. Μορφή τεχνικής κώδικα A.J.A.X 
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4.2.7. Πλαίσια λογισμικού 

 
Tα πλαίσια λογισμικού (frameworks), όπως και τα πλαίσια λογισμικού ιστού (τα           

οποία επικεντρώνονται στις τεχνολογίες διαδικτύου), σχεδιάστηκαν για να υποβοηθήσουν         
την ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιώντας ορισμένες διαδικασίες. Μία πιο απλή         
προσέγγιση που θα βοηθήσει στην κατανόηση των λογισμικών πλαισίου είναι:  

Υποθέτοντας ότι κάθε λειτουργία ή εντολή μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι ένα           
“οστό”, τότε ένα πλαίσιο λογισμικού βασισμένο στην ίδια γλώσσα προγραμματισμού είναι ο            
“σκελετός” [54]. 

Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος θέλει να δημιουργήσει μία διαδικτυακή εφαρμογή.           
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γράψει όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής, από τη αρχή με                 
αποτέλεσμα αυτό να είναι χρονοβόρο. Τα πλαίσια λογισμικού, παρέχουν στον          
προγραμματιστή, όλες τις βασικές συναρτήσεις και λειτουργίες που χρειάζεται. 
 

Βασικές λειτουργίες ενός πλαισίου λογισμικού [55] : 
 

● Βάσεις δεδομένων: Τα πλαίσια λογισμικού μπορούν να συνδεθούν σε διαφορετικά          
συστήματα βάσεων δεδομένων. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής          
της βάσης δεδομένων χωρίς να χρειαστεί να γίνει τροποποίηση στον κώδικα της            
εφαρμογής. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των σχέσεων και της          
αυτόματης διαχείρισης των δεδομένων. 

● Κρυφή μνήμη: Ένα πλαίσιο λογισμικού παρέχει στον προγραμματιστή, κλάσεις που          
είναι συμβατές με τους μηχανισμούς κρυφής μνήμης, όπως είναι η Memcache, APC,            
eAccelerator και XCache.  

● Διαχείριση φορμών: Τα πλαίσια λογισμικού επιτρέπουν στον προγραμματιστή να         
δημιουργήσει φόρμες με εντολές και συναρτήσεις της PHP. Επίσης αναλαμβάνει τη           
διαχείριση των φορμών, την πιστοποίηση των δεδομένων και την ασφάλεια των           
δεδομένων. 

● Πιστοποίηση: Τα πλαίσια λογισμικού παρέχουν έτοιμες συναρτήσεις που αφορούν τη          
διαχείριση των χρηστών. Μπορούν να διαχειριστούν τη σύνδεση και αποσύνδεση          
ενός χρήστη στην εφαρμογή. Μπορούν επίσης να αναλάβουν την εγγραφή ενός           
χρήστη, τα δικαιώματα πρόσβασης του σε διάφορους τομείς της εφαρμογής και άλλα. 

 
 
 
 

 
Πλεονεκτήματα  ενός λογισμικού πλαισίου [56] : 
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● Φορητότητα: Ο τρόπος επιλογής της βάσης δεδομένων και συστήματος για          

αποθήκευση στην κρυφή μνήμη (caching) επιτρέπει την εγκατάσταση των         
εφαρμογών σε πολλούς διακομιστές με διαφορετικές παραμέτρους και        
χαρακτηριστικά. Επίσης, αν η εφαρμογή είναι ανοικτού κώδικα, με τη δυνατότητα           
της φορητότητας είναι πιθανότερο να τη χρησιμοποιήσουν περισσότεροι χρήστες. 

● Ταχύτερη ανάπτυξη: Παρέχουν στον προγραμματιστή έτοιμες βασικές συναρτήσεις. 
● Ασφάλεια της εφαρμογής: Τα πλαίσια λογισμικού παρέχουν προστασία από         

κακόβουλους χρήστες. 
● Υποστήριξη από την κοινότητα: Τα λογισμικά πλαισίου υποστηρίζονται από         

κοινότητες προγραμματιστών.. 
● Επεκτάσεις και μονάδες: Κάποια από τα μέλη που συμμετέχουν στις κοινότητες           

υποστήριξης δημοσιεύουν δωρεάν επεκτάσεις για το πλαίσιο λογισμικού και         
συναρτήσεις διαθέσιμες για κάθε χρήση. Τέτοιες επεκτάσεις μπορεί να σας παρέχουν           
διασύνδεση με άλλες εφαρμογές μέσω κάποιας διεπαφής προγραμματισμού κ.λ.π. 

● Χρήση καλών μοντέλων προγραμματισμού: Τα περισσότερα πλαίσια λογισμικού        
ακολουθούν την αρχιτεκτονική μοντέλο-προβολή-χειριστής (Model View Controller -        
MVC).  

 
 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών ιστού δημιουργούνται όλο και περισσότερες           
νέες ανάγκες και απαιτήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από πιο εξελιγμένα πρότυπα            
και νέες μεθόδους προγραμματισμού και αυτό καθιστά αναγκαία τη χρήση ενός πλαισίου            
λογισμικού. 
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Εικόνα 26. Μοντέλο λογισμικού πλαισίου 

 
 

 
 

 
4.3. Αρχιτεκτονική MVC 

 
Η αρχιτεκτονική μοντέλου-προβολής-χειριστή (Model–View–Controller ως MVC)      

είναι ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία           
του περιβάλλοντος διασύνδεσης σε υπολογιστικά συστήματα [57]. Το μοντέλο αυτό          
διαχωρίζει την εφαρμογή σε τρία διαφορετικά μέρη, τα οποία όμως αλληλεπιδρούν μεταξύ            
τους. Έτσι, δημιουργούνται ξεχωριστές αναπαραστάσεις της πληροφορίας, σύμφωνα με τον          
τρόπο που αυτή παρουσιάζεται και τη δέχεται ο χρήστης.  
 

Τα κύρια μέρη αυτής της αρχιτεκτονικής είναι : 
● Μοντέλο: Ορίζει τη λογική δομή των δεδομένων σε μία εφαρμογή και την κλάση             

(υψηλού επιπέδου) που σχετίζεται με αυτήν. Αποτελεί την αναπαράσταση των          
δεδομένων που περιγράφει τον τρόπο που η εφαρμογή δουλεύει. Όταν ένα μοντέλο            
αλλάξει, οι προβολές που σχετίζονται με αυτό ενημερώνονται. 
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● Προβολή: Χρησιμοποιείται για όλη την λογική του περιβάλλοντος χρήστη και είναι           
απαραίτητη καθώς καθιστά το μοντέλο σε κατάλληλη μορφή για αλληλεπίδραση με           
τον χρήστη. 

● Χειριστής: Οι χειριστές λειτουργούν σαν μια γέφυρα μεταξύ των μοντέλων και των            
προβολών. Επεξεργάζονται όλη τη λογική της εφαρμογής, τα εισερχόμενα αιτήματα,          
διαχειρίζονται τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα μοντέλα και αλληλεπιδρούν με τις          
προβολές, ώστε να δείξουν την τελική έξοδο στον χρήστη. Δέχονται δηλαδή είσοδο            
και επιστρέφουν μία απάντηση κάνοντας κλήσεις (calls) σε αντικείμενα μοντέλων.  

 
Πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής  Mοντέλου-Προβολής-Xειριστή [58]: 

 
● Γρηγορότερη και παράλληλη ανάπτυξη, καθώς διαχωρίζονται οι ρόλοι. Ένας         

προγραμματιστής μπορεί λοιπόν να εργάζεται στο επίπεδο των χειριστών ενώ ένας           
άλλος στο επίπεδο περιβάλλοντος χρήστη. Έτσι, μία εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί           
έως τρεις φορές πιο γρήγορα με αυτήν την αρχιτεκτονική. 

● Επιτρέπεται η δημιουργία πολλών προβολών για ένα μοντέλο. Αυτό έχει ως           
αποτέλεσμα η ύπαρξη ίδιου κώδικα σε διαφορετικά σημεία να είναι σχεδόν ανέφικτη            
αφού διαχωρίζονται τα δεδομένα και η λογική από την προβολή. 

● Η αρχιτεκτονική επιτρέπει την ασύγχρονη τεχνική που βοηθά τον προγραμματιστή να           
αναπτύξει μια εφαρμογή που φορτώνει γρηγορότερα. 

● Μία τροποποίηση δεν επηρεάζει το σύνολο, καθώς το μοντέλο δεν εξαρτάται από την             
προβολή. 

● Η αρχιτεκτονική επιστρέφει τα δεδομένα χωρίς να τα διαμορφώνει, γεγονός που           
επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κώδικας για χρήση με οποιοδήποτε περιβάλλον           
διασύνδεσης χρήστη. 

● Δυνατότητα «φιλικών» συνδέσμων (url), στα οποία δεν εμφανίζονται οι παράμετροι          
που δώσαμε σαν είσοδο σε μία φόρμα όπως για παράδειγμα: 

 
όχι localhost/example.php?id=1&id2=2 
αλλά localhost/example.php 

 

Εικόνα 27. Μορφή φιλικών URL 
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Εικόνα 28. Αρχιτεκτονική μοντέλο-προβολή-χειριστής 
 

 
 

  
 
 

4.3.1. Χειριστής  
 

Οι χειριστές (Controllers) είναι κλάσεις που περιέχουν τις συναρτήσεις της          
εφαρμογής και μπορούν να στείλουν εντολές στο μοντέλο (Model) με σκοπό να            
ενημερώσουν την κατάστασή του (π.χ., η επεξεργασία ενός εγγράφου). Μπορούν επίσης να            
στείλουν εντολές σε συνδεδεμένες προβολές (Views) και να αλλάξει η παρουσίαση του            
μοντέλου (π.χ. την κύλιση μέσω ενός εγγράφου). Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην            
γλώσσα προγραμματισμού smalltalk.  

Επίσης, ο χειριστής (controller) είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της λογικής στην            
εφαρμογή και ενεργεί ως συντονιστής μεταξύ της προβολής και του μοντέλου. Ο ελεγκτής             
λαμβάνει αιτήματα από τους χρήστες μέσω της προβολής (view), στη συνέχεια           
επεξεργάζεται τα δεδομένα του χρήστη με τη βοήθεια του μοντέλου και μεταφέρει τα             
αποτελέσματα πίσω στην προβολή. 
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4.3.2. Μοντέλο 
 

Το μοντέλο (model) είναι κλάση η οποία περιέχει συναρτήσεις (functions) που           
διαχειρίζονται τα δεδομένα της εφαρμογής. Όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε μία            
διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκονται σε κάποιο αντικείμενο ενός μοντέλου. Επίσης, μέσα στα           
μοντέλα καθορίζονται και οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα δεδομένα ή με άλλα             
μοντέλα και προσδιορίζονται κανόνες ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Τα μοντέλα πρέπει να            
είναι καλά σχεδιασμένα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής τους εύκολα,            
λόγω της μεγάλης πιθανότητας αλλαγής των δεδομένων. 
 

 
 

 
4.3.3. Προβολή 

 
Οι προβολές (View) είναι ο γραφικός τρόπος αναπαράστασης των πληροφοριών που           

περιέχονται στα μοντέλα (models), ώστε να παρουσιαστούν στον χρήστη με δομημένη και            
αναγνώσιμη μορφή. Αποτελείται κυρίως από HTML κώδικα και αλληλεπιδρά με τους           
χειριστές, έτσι ώστε να διαμορφώνεται η αναπαράσταση ανάλογα με τα αιτήματα του            
χρήστη. 
 
 

5. Υλοποίηση της υπηρεσίας Erasmus UoWM 
 
 

 
Για την υλοποίηση της υπηρεσίας έγινε χρήση του πρωτοκόλλου git μέσω της            

δημοφιλούς πλατφόρμας ανάπτυξης GitHub. Κατά την δημιουργία της πλατφόρμας         
Erasmus+ έγινε η ενσωμάτωση των εξής αποθετηρίων (repositories) : 
 

● Το περιβάλλον ανάπτυξης DevCloud 
● Η διεπαφή προγράμματος εφαρμογής (API) Erasmus  
● Η πλατφόρμα Erasmus 

 
Κάθε ένα από αυτά είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην ομαλή λειτουργία             

του πληροφοριακού συστήματος.  
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5.1. Το περιβάλλον ανάπτυξης DevCloud 
 

Το DevCloud αποτελεί ένα ανοιχτού κώδικα προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE)         
και βασίζεται Codiad (επίσης ανοιχτού κώδικα) με κάποιες μετατροπές. Το πλεονέκτημά του            
είναι ότι λειτουργεί στο “σύννεφο” (cloud) (εξού και η ονομασία του). Το εργαλείο αυτό              
επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αλλαγή του κώδικα, κάνοντας χρήση ενός προγράμματος            
περιήγησης. Ο προγραμματιστής πιστοποιείται με τον προσωπικό του όνομα χρήστη /           
κωδικό και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αλλαγές απευθείας πάνω στην ζωντανή            
(live) εικόνα της πλατφόρμας.  

Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκε κυρίως το σύστημα διασύνδεσης της εφαρμογής,            
καθώς για λόγους ασφαλείας οι συνδέσεις του τύπου CAS και τα αιτήματα στην κεντρική              
βάση του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπονται από άλλη διεύθυνση (IP) πέραν της καθορισμένης            
που έχει ο διακομιστής. 
 Η υλοποίηση της διασύνδεσης βασίστηκε εξ’ ολοκλήρου σε αυτό το εργαλείο.           
Ακόμη, έχει γίνει και αντιστοίχηση της πλατφόρμας DevCloud, με διαφορετικό λογαριασμό           
στο GitHub, έτσι ώστε να γίνονται αυτόματα οι καταχωρήσεις στο αντίστοιχο αποθετήριο            
(repository) για καλύτερο έλεγχο του ιστορικού. 

 
Εικόνα 29. To περιβάλλον ανάπτυξης DevCloud 

 

5.2. Προχωρημένη διεπαφή προγραμματισμού 
 

57 



 

Καθώς η πλατφόρμα αλληλεπιδρά με πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων, εκ των           
οποίων για λόγους ασφαλείας επιτρέπεται η σύνδεση μόνο από τον συγκεκριμένο διακομιστή            
κρίνεται αναγκαίος ο χειρισμός των αιτημάτων και τοπικά (localhost).  

Με τη χρήση μιας προχωρημένης διεπαφής προγραμματισμού (Advanced         
Programming Interface - API), η οποία λειτουργεί κυρίως σαν διαμεσολαβητής του           
αιτήματος γίνεται επιστροφή των δεδομένων με συγκεκριμένη μορφή, ώστε είναι πιο εύκολη            
η περαιτέρω επεξεργασία τους.  

Υποθέτουμε ότι η πλατφόρμα (ή μια πιθανή επέκταση της, μια εφαρμογή android            
κτλ) λειτουργεί “γνωρίζοντας” ορισμένα στοιχεία του φοιτητή από την βάση δεδομένων.           
Καλώντας λοιπόν την πχ. getApiDetails() στέλνεται ένα αίτημα τύπου GET στην           
προχωρημένη διεπαφή προγραμματισμού, με παραμέτρους το αίτημα και μια λεξική          
οντότητα (token) που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας. Έτσι, αποτρέπονται τα μη           
εξουσιοδοτημένα αιτήματα από τρίτους.  

Στη συνέχεια, η προχωρημένη διεπαφή προγραμματισμού κάνει την κλήση στη βάση            
δεδομένων και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή json. 
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5.3. Η πλατφόρμα Erasmus 
 

Αποτελεί το κύριο κομμάτι της εργασίας και με αυτή θα ασχοληθούμε περισσότερο.            
Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί με βάση το PHP πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα Laravel.             
Το Laravel ακολουθεί την αρχιτεκτονική μοντέλο-προβολή-χειριστή και περιλαμβάνει        
διαχείριση πακέτων μέσω του συνθέτη [59] (composer), ένα εργαλείο διαχείρισης          
εξαρτήσεων των πακέτων και πολλά άλλα που βοηθούν στην ανάπτυξη και τη συντήρηση             
μιας εφαρμογής ιστού.  
 
 

5.3.1. Επιλογές και εύρεση βέλτιστου πλαισίου λογισμικού 
 

Κατά τη φάση υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος κρίνεται αναγκαίο να          
χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να διευκολυνθεί όσο γίνεται περισσότερο το           
έργο των προγραμματιστών. Για το προγραμματισμό από πλευράς διακομιστή (server –side)           
μας δόθηκαν οι εξής επιλογές: 

 
● Node.js 
● PHP 

 
Στην πρώτη περίπτωση, το Node.js είναι μια νέα σχετικά τεχνολογία η οποία            

χρησιμοποιείται σε πολλές πλατφόρμες (cross-platform). To Node.js ειδικεύεται στον         
προγραμματισμό του διακομιστή πάνω στο περιβάλλον εκτέλεσης Javascript του δημοφιλούς          
προγράμματος περιήγησης Google Chrome JavaScript Engine (V8 Engine) [60]. Οι          
εφαρμογές γράφονται στην γλώσσα Javascript και μπορούν να τρέξουν με το Node.js στα             
λειτουργικά συστήματα Windows [61], Linux και OS X. Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει            
αρκετές βιβλιοθήκες, οι οποίες απλοποιούν την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού κατά μεγάλο           
μέρος. Γίνεται χρήση ενός γεγονοδηγούμενου μοντέλου που δεν μπλοκάρει τις λειτουργίες           
εσόδου εξόδου (Input/Output) (και έτσι διευκολύνεται και η παραλληλοποίηση). Με αυτό           
τον τρόπο οι εφαρμογές δεν επιβαρύνονται, οι επιδόσεις είναι πολύ καλές και συνίσταται για              
αυτές που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

Η PHP αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού και           
προσφέρει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά στους προγραμματιστές, που τους βοηθούν να           
γράψουν επαναχρησιμοποιήσιμο και σωστά δομημένο κώδικα ενώ παράλληλα και να          
επιτύχουν γρήγορη ανάπτυξη των εφαρμογών διαδικτύου και των ιστοσελίδων. Υπάρχουν          
αρκετά πλαίσια λογισμικού PHP, τα οποία διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά της PHP, όπως             
την ευελιξία και την ευκολία χρήσης των δικών τους χαρακτηριστικών που βοηθούν ακόμα             
περισσότερο τους προγραμματιστές στον τομέα των επιδόσεων και της         
αποτελεσματικότητας. Ένα από αυτά είναι και το Laravel. Η πρόσφατη έκδοση 7.0 της PHP              
παρουσιάζει ωστόσο και αρκετές βελτιώσεις και στον τομέα των επιδόσεων [62]. 
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Το αντικείμενο της εφαρμογής που καλούμαστε να υλοποιήσουμε δεν εξαρτάται σε           

μεγάλο βαθμό από την επίδοση του διακομιστή. Οι λειτουργίες που επιτελεί είναι σχετικά             
απλές και βασίζονται κυρίως σε μερικά αιτήματα ανάγνωσης και εγγραφής στη βάση            
δεδομένων. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να διασυνδέεται με άλλα πανεπιστημιακά συστήματα, τα           
οποία έχουν ήδη έτοιμες υποδομές για PHP (όπως της κεντρικής πιστοποίησης από αρχή).             
Έτσι λοιπόν, είναι πιο εύκολη η υλοποίηση της εφαρμογής με την χρήση PHP. 

Καθώς το Node.js είναι μια νέα τεχνολογία οι προγραμματιστές δεν έχουν εμπειρία            
στην χρήση της. Η υλοποίηση της εργασίας απαιτεί την εκ νέου εκμάθηση μιας καινούργιας              
τεχνολογίας, διαφορετικής τόσο σε επίπεδο υλοποίησης όσο και λειτουργίας. Η χρήση του            
Node.js λοιπόν, θα επιβάρυνε όχι μόνο τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και το χρόνο             
συντήρησης. Πιθανά λάθη από πλευράς προγραμματισμού είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν           
και να διορθωθούν σε μία γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και πολλά χρόνια. 

 

 
Εικόνα 30. Ενδεικτικό διάγραμμα μεταβλητών ανάπτυξης της πλατφόρμας σε PHP 
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Εικόνα 31. Ενδεικτικό διάγραμμα μεταβλητών ανάπτυξης της πλατφόρμας σε Node.js 

 
 

Η απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα PHP για τον προγραμματισμό του           
διακομιστή κρίνεται η βέλτιστη. Με την PHP δίνεται η δυνατότητα στους προγραμματιστές            
να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό πλαισίου PHP.  
 

To Laravel είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα          
[63], το οποίο υποστηρίζει το γρήγορο και εύκολο σχεδιασμό εφαρμογών ιστού.           
Δημιουργήθηκε το 2011 και είναι σχετικά νέο, αλλά η εξέλιξη του ήρθε γρήγορα. Σήμερα,              
υπάρχουν τεράστιες κοινότητες υποστήριξης και προγραμματιστές οι οποίοι συμβάλλουν         
ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Το Laravel ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αντίστοιχα            
εργαλεία για τους εξής λόγους: 
 

● Πρότυπα Βlade 
● Εικονική μηχανή με τα εργαλεία ανάπτυξης Homestead 
● Το πλαίσιο λογισμικού Lumen 
● Κομψό συντακτικό 
● Σύστημα διαχείρισης πακέτων 
● Μεγάλη υποστήριξη από τις κοινότητες 
● Ευελιξία 
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Στην πλευρά του πελάτη η υλοποίηση θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση της              
τεχνολογίας AngularJS αντί για τον κλασσικό τρόπο με php και js. Η Angular είναι μια νέα                
τεχνολογία συμβατή με τη χρήση του πλαισίου λογισμικού Laravel και παρέχει ορισμένα            
πλεονεκτήματα όπως: 
 

● Οι αλλαγές που γίνονται στη προβολή μεταφέρονται αμέσως και αυτόματα στο           
μοντέλο και κατά συνέπεια στη βάση δεδομένων. 

● Τροποποιεί άμεσα το δέντρο του μοντέλου αντικειμενικού εγγράφου (DOM-         
Document Object Model) αλλάζοντας τον HTML κώδικα χωρίς να χρειαστεί          
ανανέωση η σελίδα. 

● Λόγω του παραπάνω δημιουργείται λιγότερη κίνηση στο διακομιστή και δεν          
επιβαρύνεται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του καθώς απαντάει μόνο σε κλήσεις           
προχωρημένης διεπαφής προγραμματισμού, ενώ μεταφέρονται μόνο στατικά αρχεία. 

● Η εμπειρία χρήστη βελτιώνεται καθώς μειώνονται οι αναμονές λόγω της          
καθυστέρησης δικτύου (network latency) και οι αλλαγές συμβαίνουν σχεδόν         
ακαριαία. 
 
 
Το μειονέκτημα του Angular είναι ότι απαιτεί την χρήση ενός προγράμματος           

περιήγησης με ενεργοποιημένη την Javascript, γεγονός που κρίνει τη χρήση του ακατάλληλη            
στην περίπτωση μας, καθώς ενδιαφερόμαστε πρωτίστως για την αξιοπιστία και την           
συμβατότητα της εφαρμογής. Επίσης, τα οφέλη από τη χρήση του θα ήταν ελάχιστα λόγω              
του μικρού όγκου πληροφοριών που διαχειρίζεται ο διακομιστής. 
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5.3.2. Η δομή του λογισμικού πλαισίου Laravel 
 

 
Εικόνα 32. Διάγραμμα ενός προτύπου μοντέλο-προβολή-χειριστή [64]  

 
● Μοντέλο Laravel 

 
 
Το Laravel χρησιμοποιεί το Eloquent για οτιδήποτε σχετίζεται με αιτήματα στη βάση            

δεδομένων [65]. Για παράδειγμα για την εμφάνιση κάποιων βιβλίων, το πρώτο βήμα είναι ότι              
στο μοντέλο των βιβλίων υπάρχει κάποια μέθοδος όπως η «getAllBooks()», η οποία περιέχει             
κώδικα που επικοινωνεί με τη βάση και εξάγει τα δεδομένα. 
 
 
 
 <?php 
 

namespace App; 
 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 
use App\Payment; 
use App\User; 
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class Clients extends Model 
{ 

  public static $rules_update = array( 
    'vat' => 'required|numeric|digits_between:9,10|unique:clients,vat, {{id}}', 
    'surname' => 'required', 
    'name' => 'required', 
  ); 
 

  public static $rules_store = array( 
    'vat' => 'required|numeric|digits_between:9,10|unique:clients,vat', 
    'surname' => 'required', 
    'name' => 'required', 
  ); 
 

  public function application() 
  { 
      return $this->hasOne('App\Application,'app_id','id')->where('valid',true); 
  } 
 

  public function getFullNameAttribute() 
  { 
      return $this->surname . " " . $this->name; 
  } 
} 

 

 

Εικόνα 33. Παράδειγμα μοντέλου στο λογισμικό πλαισίου Laravel (Απο την πλατφόρμα Erasmus+) 
 
 

● Routes (Διαδρομές)  
 
Σαν πρώτη βασική έννοια υπάρχουν οι διαδρομές (routes). Μία απλή διαδρομή           

περιέχει το URI και μια μέθοδο εκτέλεσης: 
 

Route::get('foo', function ()  { 
    return 'Hello World'; 
}); 

Εικόνα 34. Παράδειγμα χρήσης route 
 

Στην παραπάνω περίπτωση, όταν το πρόγραμμα περιήγησης (browser) στείλει αίτημα          
τύπου GET στο /foo θα επιστραφεί το κείμενο “Hello World”. 

Οι διαδρομές [69] ανάλογα με τον τύπο τους, διακρίνονται σε διαδρομές ιστού (web)             
και προχωρημένης διεπαφής προγραμματισμού (api). Οι διαδρομές ιστού περιέχονται στο          
αρχείο routes/web.php και ανήκουν αυτόματα στο μεσολαβητή (middleware) ιστού. 

Αντίστοιχα, υπάρχει ο μεσολαβητής προχωρημένης διεπαφής προγραμματισμού και        
εκεί ορίζονται οι διαδρομές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από κάποια τρίτη εφαρμογή τα             
οποία συνήθως επιστρέφουν αποτελέσματα σε συγκεκριμένη μορφή (πχ json). 
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Μία διαδρομή εκτός από το να περιέχει τη μέθοδο εκτέλεσης μπορεί να την             
αντιστοιχίσει (mapping) με μια μέθοδο χειριστή.  
 
 

Route::get('/user', 'UsersController@index'); 

Εικόνα 35. Στην παραπάνω περίπτωση θα εκτελεστεί η μέθοδος index της κλάσης UsersController 
 
 
 

Οι διαδρομές μπορούν να απαντούν σε οποιοδήποτε τύπο αιτήματος HTTP. Για           
παράδειγμα:  
 

Route::get($uri, $callback); 

Route::post($uri, $callback); 

Route::put($uri, $callback); 

Route::patch($uri, $callback); 

Route::delete($uri, $callback); 

Route::options($uri, $callback); 

Εικόνα 36. Διαδρομές διαχείρισης αιτημάτων 
 

Κάποιες φορές ωστόσο, είναι απαραίτητο να ορίσουμε την ίδια διαδρομή σε πολλούς            
τύπους αιτημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μέθοδο match ή τν μέθοδο any αν θέλουμε για                 
όλους. 

Route::match(['get', 'post'],  '/', function () { 

   // 

}); 

 

Route::any('foo', function ()  { 

   // 

}); 

Εικόνα 37.  Διαδρομές διαχείρισης αιτημάτων με match και any 
 
Ωστόσο, κάθε φόρμα HTML η οποία στέλνει σε διαδρομές POST, PUT ή DELETE             

πρέπει να περιλαμβάνει ένα κλειδί CSRF (token), αλλιώς το αίτημα απορρίπτεται. Σαν            
παράδειγμα 
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<form method="POST" action="/profile"> 

    {{ csrf_field() }} 

    ... 

</form> 

Εικόνα 38. Πεδίο csrf_field 

 

To Laravel δημιουργεί αυτόματα ένα CSRF κλειδί στην συνεδρία σύνδεσης του           
πιστοποιημένου χρήστη, ώστε να μας προστατέψει από τέτοιου είδους επιθέσεις. 

Οι διαδρομές δέχονται παραμέτρους. Αν για παράδειγμα χρειάζεται να πάρουμε το           
user id από την διεύθυνση (uri) τότε: 
 

Route::get('user/{id}', function ($id) { 

    return 'User '.$id; 

}); 

Εικόνα 39. Διαδρομή με μία παράμετρο 

 

Μπορούμε επίσης να έχουμε όσες παραμέτρους χρειαζόμαστε: 
 

Route::get('posts/{post}/comments/{comment}', function ($postId, $commentId) { 

   // 

}); 

Εικόνα 40. Διαδρομή με πολλές παραμέτρους 

 

 

 

 

● Οι χειριστές στο Laravel (Controllers) 
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Εικόνα 41. Μοντέλο επικοινωνίας Laravel 
 

Οι χειριστές βρίσκονται στο app/Http/Controllers και επιτρέπουν τον χειρισμό των          
αιτημάτων, σε ξεχωριστές κλάσεις ώστε να διευκολύνεται το έργο του προγραμματιστή [70].            
Μια κλάση χειριστή πρέπει υποχρεωτικά να επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα του Laravel και             
ορίζεται κάπως έτσι: 
 
 
 

<?php 

 

namespace App\Http\Controllers; 

 

use App\User; 

use App\Http\Controllers\Controller; 

 

class UserController extends Controller 

{ 

    /** 

     * Show the profile for the given user. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return Response 

     */ 

    public function show($id) 
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    { 

        return view('user.profile', ['user' => User::findOrFail($id)]); 

    } 

} 

Εικόνα 42. Χειριστής laravel. 
Στο παράδειγμα γίνεται υλοποίηση του UserController ο οποίος κάνει χρήση του μοντέλου User.  H 

μέθοδος show επιστρέφει μία προβολή με τα στοιχεία του χρήστη με το συγκεκριμένο id.  
 
 

Ένας χειριστής μπορεί και αυτός να περιέχει το μεσολαβητή εκτέλεσης στον           
constructor του. Για παράδειγμα: 
 
 

class UserController extends Controller 

{ 

    /** 

     * Instantiate a new controller instance. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function __construct() 

    { 

        $this->middleware('auth'); 

 

        $this->middleware('log')->only('index'); 

 

        $this->middleware('subscribed')->except('store'); 

    } 

} 

Εικόνα 43. Χειριστής με μεσολαβητή εκτέλεσης 

 

Ο συγκεκριμένος χειριστής έχει ενεργοποιημένο τον μεσολαβητή πιστοποίησης        
(auth), τον μεσολαβητή σύνδεσης (log-in) μόνο στη μέθοδο index και το μεσολαβητή            
εγγραφή (subscribed) σε όλες τις μεθόδους εκτός από την αποθήκευση (store). Ένας            
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χειριστής μπορεί να αντιστοιχεί σε μία διαδρομή πόρων (resource). Οι διαδρομές αυτές            
περιλαμβάνουν τους βασικούς τύπους αιτημάτων για λόγους συντόμευσης. 
 
 

Αίτημα URI Ενέργεια Όνομα Route 

GET /photos index photos.index 

GET /photos/create create photos.create 

POST /photos store photos.store 

GET /photos/{photo} show photos.show 

GET /photos/{photo}/edit edit photos.edit 

PUT/PATCH /photos/{photo} update photos.update 

DELETE /photos/{photo} destroy photos.destroy 

Πίνακας 2. Πίνακας πόρων (Resource) Χειριστών 

 

 

● Προβολές (Blade templates) 
 

 

 
Η Blade(#) είναι μια απλή αλλά ισχυρή μηχανή για κατασκευή προβολών που            

παρέχει το Laravel [71]. Σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες μηχανές, η Blade δεν περιορίζει              
και επιτρέπει την ενσωμάτωσή PHP κώδικα στις προβολές. Στην πραγματικότητα, όλες οι            
προβολές Blade γίνονται μεταγλώττιση σε PHP κώδικα και παραμένουν στην μνήμη μέχρι να             
γίνει κάποια τροποποίηση. Έτσι, δεν επιβαρύνεται η εφαρμογή κατά το χρόνο εκτέλεσης. Τα             
αρχεία Blade χρησιμοποιούν την κατάληξη .blade.php . 
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Εικόνα 44. Μορφή του .blade.php  [72] 
 
 
 
@extends('layouts.dashboard') 
@php ( $title = 'Πανεπιστήμια Erasmus+' ) 
@php ( $description = 'Διαχείριση') 

 

@section('content') 
<div class='row'> 
  <div class='col-md-12'> 
  {{ Form::model( $university, array('action' => 'UniversityController@update')) }} 
 

        {{ Form::hidden('id', $university->id) }} 
 

        {{ Form::label('Όνομα πανεπιστημίου') }} 
        {{ Form::text('name',null,array('class' => 'form-control')) }} 
 

        {{ Form::label('Μέγιστος αριθμός εισακτέων') }} 
        {{ Form::number('cap',null,array('class' => 'form-control')) }} 
 

        {{ Form::label('Γλώσσα') }} 
        {{ Form::select('lang_id',$languages,$university->lang_id,array('class' => 
'form-control')) }} 
        <br> 
        {!! Form::checkbox('active') !!} 
        {!! Form::label('active','Ενεργό πανεπιστήμιο') !!} 
 

        <hr> 
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      {{ Form::submit('Ενημέρωση εγγραφής',array('class' => 'btn btn-primary')) 
}} 

 

      <!-- /.box-body --> 
    </form> 
  </div> 
</div> 

@endsection 

 
Εικόνα 45. Παράδειγμα μιας προβολής σε Blade  

 
 
 

H ευελιξία αυτού του συστήματος μας επιτρέπει να διαιρέσουμε το περιβάλλον           
χρήστη της διαδικτυακής πλατφόρμας σε τέσσερα τμήματα: 

Εικόνα 46. Κεντρική οθόνη πλατφόρμας Erasmus+ 
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Header Το πράσινο τμήμα πάνω 

Sidebar Το κόκκινο τμήμα αριστερά 

Container Το μαύρο τμήμα δεξιά στο κέντρο 

Footer Το γαλάζιο τμήμα κάτω δεξιά 
Πίνακας 3. Πίνακας διάταξης ιστοσελίδας  

 
Καθ’ αυτό τον τρόπο κατά την δημιουργία μιας νέας διεπαφής το μόνο που χρειάζεται              

είναι η συγγραφή του κώδικα του container, καθώς όλα τα υπόλοιπα θα συμπεριληφθούν             
αυτόματα. Για να το επιτύχουμε αυτό, δημιουργήσαμε τη δομή (layout) dashboard.blade.php. 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 

  <head> 
    <meta charset="UTF-8"> 

... 

   </head> 
  <body class="skin-blue fixed"> 
    <div class="wrapper"> 
      <!-- Header --> 
      @include('layouts.header') 
      <!-- Sidebar --> 
      @include('layouts.sidebar') 
 

      <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
      <div class="content-wrapper"> 
        <!-- Content Header (Page header) --> 
        <section class="content-header"> 
          <h1> 
            {{ $title or "Untitled" }} 
            <small>{{ $description or null }}</small> 
          </h1> 
        </section> 
 

        <!-- Main content --> 
        <section class="content"> 
          <!-- Page Content Here --> 
          @yield('content') 
        </section><!-- /.content --> 
      </div><!-- /.content-wrapper --> 
 

      <!-- Footer --> 
      @include('layouts.footer') 
 

    </div><!-- ./wrapper --> 
 

    <script src="{{ asset ("js/jquery-3.1.1.min.js") }}"></script> 
    <!-- Bootstrap 3.3.2 JS --> 
    <script src="{{ asset ("js/bootstrap.min.js") }}" type="text/javascript"></script> 
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    <!-- Slimscroll plugin --> 
    <script src="{{ asset ("js/jquery.slimscroll.min.js") }}" 
type="text/javascript"></script> 
    <script src="{{ asset ("js/app.js") }}" type="text/javascript"></script> 
    @yield('js') 
  </body> 
</html> 

Εικόνα 47. Δομή διάταξης 
 

 
Με την μέθοδο @include ενσωματώνονται και άλλες δομές blade στο σημείο που            

καλείται η εντολή, ενώ με την @yield ενσωματώνεται ο κώδικας μιας άλλης δομής, ο οποίος               
όμως θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αντίστοιχο @section (περιοχή). Για παράδειγμα: 
 
@extends('layouts.dashboard') 
@php ( $title='Success' ) 
@php ( $description='Application submitted successfully') 
 

@section('css') 
<style> 

.center p,h3 { 
    margin: 0; 
    position: absolute; 
    top: 50%; 
    left: calc(50% + 115px); 
    transform: translate(-50%, -50%); 
    color: rgb(50,100,50); 
} 

</style> 

@endsection 

 

@section('js') 
<script> 

alert("Hello JS!") 
</script> 

@endsection 

 

@section('content') 
  <h3>Η αίτηση σας υποβλήθηκε επιτυχώς!</h3> 
@endsection 

Εικόνα 48. Παράδειγμα @yeld, @section, @include 
 

 
 

Η παραπάνω προβολή αρχικά επεκτείνει το βασικό “σκελετό” δηλαδή την δομή           
περιεχομένων (dashboard) που βρίσκεται πιο πάνω με την εντολή @extends. Ο χρήστης θα             
δει τη δομή περιεχομένων και τον κώδικα που βρίσκεται μέσα στην περιοχή περιεχομένου             
(content section). Επιπλέον, υπάρχουν περιοχές για css και javascript, ώστε να γίνεται            
ενσωμάτωση κώδικα απευθείας σε περιπτώσεις όπως η παραπάνω. Σε αυτή τη περίπτωση, το             
μήνυμα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης (της περιοχής περιεχομένου). 
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● Artisan 
 

Το Artisan είναι ένα εργαλείο τύπου εντολών που ενσωματώνει το Laravel. Με αυτό             
αυτοματοποιούνται κάποιες διαδικασίες, όπως η δημιουργία των χειριστών, των migration,          
των seeders, επιτρέπει την εκτέλεση εντολών κτλ [73]. 
 
 

● Eloquent ORM 
 
Το Eloquent είναι μια υλοποίηση ActiveRecord για τη δημιουργία ερωτημάτων σε           

βάσεις δεδομένων. Βασική του προϋπόθεση είναι ότι για κάθε πίνακα στην βάση δεδομένων             
υπάρχει και ένα αντίστοιχο μοντέλο. Αυτό επιτρέπει την λήψη δεδομένων σχετικά με τον             
πίνακα αλλά και την εκτέλεση ερωτημάτων στην βάση δεδομένων.  
 
Για τη δημιουργία ενός μοντέλου τρέχουμε την παρακάτω εντολή στο Artisan: 

php artisan make:model User 

Μαζί με το μοντέλο δημιουργείται και το αντίστοιχο migration με μία ακόμη            
παράμετρο -m ή --migration: 
 

php artisan make:model User --migration 

php artisan make:model User -m 

 
Ένα μοντέλο επιτρέπει την ενσωμάτωση μεθόδων που αντιστοιχούν στα αντικείμενα.          

Το ακόλουθο μοντέλο είναι το Rank: 
 
<?php 
 

namespace App; 
 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 
 

class Rank extends Model 
{ 

  public function application() 
  { 
      return $this->hasOne('App\Application','id','app_id'); 
  } 
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} 

Εικόνα 49. Παράδειγμα Eloquent  
 

 
Το Rank είναι ο βαθμός ενός αιτούντα για Erasmus φοιτητή (δηλαδή τα συνολικά του              

μόρια). Η μέθοδος application που βρίσκεται μέσα στο μοντέλο επιτρέπει τη σχέση Rank ⇒              
Application (σχέση ένα προς ένα). Δηλαδή, πρακτικά το $rank->application περιλαμβάνει τα           
δεδομένα της συγκεκριμένης βαθμολογίας. 
 
 
 

5.3.3. Ροή εφαρμογής 
 

To σημείο εκκίνησης όλων των αιτημάτων της εφαρμογής είναι το public/index.php.           
Όλα τα αιτήματα “κατευθύνονται” προς αυτό το αρχείο από τον διακομιστή (apache). Το             
αρχείο index.php λειτουργεί σαν ένα σημείο εκκίνησης του υπόλοιπου λογισμικού πλαισίου           
και φορτώνει τις εξαρτήσεις του συνθέτη, δημιουργώντας μια νέα ροή (instance) της            
εφαρμογής από το bootstrap/app.php . 

Στη συνέχεια, το αίτημα προωθείται είτε στον πυρήνα (kernel) HTTP είτε στον            
πηρήνα Console ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος που δέχεται η εφαρμογή. Αυτοί οι δύο               
πυρήνες αποτελούν ένα κεντρικό τμήμα όπου διαχειρίζονται όλα τα αιτήματα. Προς το            
παρόν ας επικεντρωθούμε στον πυρήνα HTTP, ο οποίος βρίσκεται στο app/Http/Kernel.php . 

Ο πυρήνας επεκτείνει την κλάση Illuminate\Foundation\Http\Kernel , η οποία ορίζει          
ένα πίνακα από bootstrapers. Αυτοί με τη σειρά τους ενεργοποιούνται πριν την εκτέλεση του              
αιτήματος και διαχειρίζονται τα σφάλματα της εφαρμογής, τις καταγραφές, είναι υπεύθυνοι           
στο να λαμβάνουν στοιχεία για το περιβάλλον εκτέλεσης άλλα και για άλλες λειτουργίες που              
πρέπει να γίνουν πριν γίνει ο χειρισμός του αιτήματος. 

Επίσης, ο πυρήνας HTTP ορίζει μια λίστα από μεσολαβητές (middlewares). Ένας           
μεσολαβητής δέχεται ένα αίτημα και το προωθεί βάσει ορισμένων συνθηκών.  
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Εικόνα 50. Ροή αιτήματος μέσα από μεσολαβητές [74] 
 

Σαν παράδειγμα στο σύστημα υπάρχει ο μεσολαβητής EGuard (Erasmus Guard),          
υπεύθυνος για την επαλήθευση της πιστοποίησης του χρήστη πριν αυτός αποκτήσει           
πρόσβαση σε μια διαδρομή (route). Αν λοιπόν το επίπεδο πιστοποίησης του χρήστη επαρκεί,             
τότε το αίτημα του προωθείται κανονικά ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο μεσολαβητής οδηγεί             
τον διακομιστή σε ένα σφάλμα 403 - άρνηση πρόσβασης (forbidden access), απορρίπτοντας            
το αίτημα του. 

Επίσης, οι μεσολαβητές είναι χρήσιμοι και για άλλα πράγματα όπως στο να            
διαβάζουν/γράφουν τη συνεδρία HTTP για να δουν πχ αν η εφαρμογή βρίσκεται σε             
κατάσταση συντήρησης,  να επαληθεύουν το κλειδί CSRF και άλλα. 
 Η υλοποίηση ενός μεσολαβητή επικεντρώνεται στη μέθοδο handle(), η οποία δέχεται           
ως παράμετρο ένα Αίτημα(Request) και επιστρέφει μια Απάντηση(Response). 
 
 
 

5.4. Δομικά μέρη συστήματος 

 
5.4.1. Πιστοποίηση χρηστών 

 
Η υπηρεσία Erasmus UoWM πιστοποιεί τους φοιτητές που επιχειρούν να εισέλθουν           

στο σύστημα, κάνοντας χρήση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης (CAS) του          
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το πρωτόκολλο αυτό ανήκει στα πρωτόκολλα εισόδου          
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μίας φοράς (SSO). Σκοπός του είναι να επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε πολλές               
εφαρμογές παρέχοντας μόνο μια φορά τα στοιχεία ταυτοποίησης του (ιδρυματικό          
email/κωδικός). Επιπλέον, επιτρέπει στις υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν να πιστοποιούν          
τους χρήστες χωρίς να έχουν πρόσβαση στα ευαίσθητα στοιχεία ταυτοποίησης τους (όπως            
π.χ ο κωδικός τους). Η αγγλική ορολογία CAS αντιστοιχεί και στο αντίστοιχο λογισμικό που              
το υλοποιεί. 

Το πρωτόκολλο προϋποθέτει την ύπαρξη τριών οντοτήτων, τον πελάτη- περιηγητή          
ιστού και την υπηρεσία, η οποία αιτείται την πιστοποίηση και το διακομιστή της κεντρικής              
υπηρεσίας πιστοποίησης. Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει μία ακόμα υπηρεσία         
παρασκηνίου η οποία να μην έχει την δική της διασύνδεση μέσω HTTP αλλά να επικοινωνεί               
μέσω της εφαρμογής ιστού [75]. 

Όταν ο πελάτης θα επισκεφθεί την εφαρμογή που απαιτεί πιστοποίηση, η εφαρμογή            
θα τον προωθήσει στην κεντρική αρχή ταυτοποίησης. Στη συνέχεια, τα στοιχεία του χρήστη             
θα επαληθευτούν από αυτήν συνήθως ελέγχοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό δια μέσου              
μιας βάσης δεδομένων (όπως το Kerberos, LDAP η το Active Directory). Αν η επαλήθευση              
συμβεί, η κεντρική αρχή ταυτοποίησης επαναφέρει τον πελάτη στην αρχική εφαρμογή           
παρέχοντας όμως ένα εισιτήριο υπηρεσίας (service ticket). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω          
ασφαλούς σύνδεσης, καθώς μεταφέρονται και πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη που           
επιχείρησε την είσοδο. 
  
 

5.4.2. Αλγόριθμος κατάταξης 
 

Ο αλγόριθμος κατάταξης της πλατφόρμας υλοποιήθηκε με την μορφή εντολής που           
μας παρέχει το Laravel. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ανεξάρτητη από το υπόλοιπο            
σύστημα διαδικασία η οποία μπορεί να τρέξει αυτόνομα χρησιμοποιώντας τις ήδη           
υπάρχουσες διεπαφές της εφαρμογής. Σχεδιάστηκε έτσι με την προοπτική να μπορεί να γίνει             
χειροκίνητα εκτέλεση είτε μέσω της εφαρμογής είτε μέσω του προγραμματισμού εργασιών           
του κάθε συστήματος (Scheduler στα Windows, Cronjob στα λειτουργικά συστήματα Unix           
κτλ). 

Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε δύο φάσεις: 
 

● 1η φάση 
Διακρίνεται στον υπολογισμό των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος         

ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος             
αξιολογεί τα στοιχεία του φοιτητή όπως τον μέσο όρο της βαθμολογίας, τα πτυχία             
γλωσσομάθειας που κατέχει, τα επιπρόσθετα πιστοποιητικά που έχει επισυνάψει κτλ και στη            
συνέχεια δημιουργεί τις αντίστοιχες εγγραφές στον πίνακα Βαθμολογία (Rank): 
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id uni_id app_id pts priority assigned 

1 1 1 102 1 NULL 

2 1 2 88 1 NULL 

3 2 3 92 1 |NULL 
Πίνακας 4.  Εγγραφές του πίνακα Rank  

 
Ο πίνακας αυτός περιέχει κατά σειρά τον αριθμό εγγραφής, τον αριθμό του            

πανεπιστημίου, τον αριθμό της αίτησης, τα μόρια που συγκέντρωσε ο φοιτητής, την            
προτεραιότητα (επιλογή) στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και που τελικώς κατατάχθηκε         
(αρχικά η τιμές είναι μηδενικές). 
 

● 2η φάση 
 

Κατά την δεύτερη φάση, ο αλγόριθμος επανεξετάζει τις εγγραφές που          
δημιουργήθηκαν στην πρώτη. Επιλέγει λοιπόν όλες τις εγγραφές, οι οποίες δεν έχουν            
αντιστοιχηθεί σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα και για κάθε μία από αυτές καλείται            
αναδρομικά η συνάρτηση ανάθεσης assign.  

Η συνάρτηση δέχεται δύο παραμέτρους τον αριθμό του πανεπιστημιακού ιδρύματος          
και την προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν, σε κάθε κλήση της αρχικά επιλέγονται κατά σειρά             
μορίων οι εγγραφές με τα περισσότερα προς αυτές με τα λιγότερα, για το συγκεκριμένο όμως               
πανεπιστήμιο της παραμέτρου και για αυτούς που το έθεσαν με προτεραιότητα της            
παραμέτρου επίσης. Στη συνέχεια, ελέγχει αν η χωρητικότητα του τμήματος το επιτρέπει και             
αναθέτει την κάθε αίτηση στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αν τα μόρια του υποψηφίου δεν             
επαρκούν ώστε να βρίσκεται μέσα στις θέσεις χωρητικότητας του ιδρύματος, τότε κατά την             
αναδρομική εκτέλεση με προτεραιότητα 2, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να καταταχθεί στην             
δεύτερη ή τρίτη επιλογή που επέλεξε κατά την συμπλήρωση της αίτησης. 
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6. Παρουσίαση λειτουργιών Πλατφόρμας Erasmus+ 
 

Στη συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση των λειτουργιών του συστήματος διαχείρισης          
αιτήσεων Erasmus+ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. . 
 

6.1. Αρχική Σελίδα  

 
Εικόνα 51. Αρχική σελίδα πλατφόρμας 

 
Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής υπάρχει η επιλογή σύνδεσης ως φοιτητής ή ως             

ακαδημαϊκός. Στα αριστερά υπάρχει το λογότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας          
και στο δεξί μέρος της σελίδας οι επιλογές σύνδεσης. 
  

6.2. Είσοδος ως φοιτητής 
 

6.2.1. Πιστοποίηση φοιτητή 
Αφού επιλεγεί είσοδος ως φοιτητής, θα γίνει ανακατεύθυνση της σελίδας στην           

κεντρική σελίδα πιστοποίησης του πανεπιστημίου. 
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Εικόνα 52. Σελίδα πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
Βάζοντας τα απαραίτητα δεδομένα, δηλαδή τον ακαδημαϊκό λογαριασμό και τον          

κωδικό και πατώντας log-in γίνεται ανακατεύθυνση στο κεντρικό μενού της πλατφόρμα           
ERASMUS+. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά δεν είναι έγκυρα θα υπάρξει           
προειδοποιητικό μήνυμα. 
 

 
Εικόνα 53. Κεντρική σελίδα πλατφόρμας 

 
 Στο αριστερό μέρος υπάρχουν οι επιλογές Αρχική, στοιχεία φοιτητή και αιτήσεις.           
Πατώντας το κουμπί Αρχική θα γίνει ανακατεύθυνση στη κεντρική σελίδα που υπάρχει στην             
εικόνα παραπάνω. 

  
6.2.2. Λειτουργία μενού “Στοιχεία φοιτητή” 

 
Πατώντας το κουμπί στοιχεία φοιτητή, εμφανίζονται κάποια προσωπικά στοιχεία του          

φοιτητή όπως τμήμα, μέσος όρος, διδακτικές μονάδες, σύνολο περασμένων μαθημάτων,          
Ιδρυματικό Email και ένα μήνυμα όπου ενημερώνει αν τηρεί τις προϋποθέσεις για να κάνει              
αίτηση για το Erasmus+. 
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Εικόνα 54. Στοιχεία φοιτητή 

 
 
 

Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη Αιτήσεις, θα εμφανιστεί ένα υπομενού με δύο             
επιλογές με όνομα νέα αίτηση και προβολή αιτήσεων αντίστοιχα. Η λειτουργία νέα αίτηση             
είναι για την συμπλήρωση και την κατάθεση πιστοποιητικών, έτσι ώστε ο φοιτητής να πάρει              
μέρος στον διαγωνισμό για το Erasmus και η λειτουργία προβολή αιτήσεων είναι για να              
ενημερωθεί για την κατάσταση της αίτησης του. 
 

   
Εικόνα 55. Υπομενού της κατηγορίας Αιτήσεις 

 

 
 

6.2.3. Νέα αίτηση 
 

Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη νέα αίτηση, θα εμφανιστεί στον φυλλομετρητή η             
φόρμα με τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσει έτσι ώστε να καταθέσει την αίτηση για το                
πρόγραμμα Erasmus+ . 

Λόγω των πολλών πεδίων που έχει η αίτηση, την έχουμε χωρίσει σε 4 μέρη για               
διευκόλυνση προς τον χρήστη. Τα μέρη που έχει χωριστεί η αίτηση έχουν βρίσκονται μέσα              
σε κόκκινο πλαίσιο. 

 
Η αίτηση έχει χωριστεί στα εξής μέρη: 

● Ατομικά στοιχεία υποψηφίου 
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● Στοιχεία ακαδημαϊκής δραστηριότητας υποψηφίου 
● Δικαιολογητικά 
● Υποβολή αίτησης 

 
Για να προχωρήσει ο χρήστης στο επόμενο μέρος της αίτησης μπορεί να πατήσει το              

πλήκτρο Επόμενο (κίτρινο πλαίσιο) ή να επιλέξει ποιο μέρος της αίτησης θέλει να δει ή να                
διορθώσει από πάνω (κόκκινο πλαίσιο). 

Στο πρώτο μέρος της αίτησης, ο φοιτητής θα συμπληρώσει πεδία τα οποία αφορούν             
προσωπικά δεδομένα όπως τόπο κατοικίας, ΑΜΚΑ κλπ. Όπως φαίνεται και στις εικόνες,            
στοιχεία όπως τμήμα, εξάμηνο, επίπεδο σπουδών, όνομα φοιτητή είναι συμπληρωμένα από           
στοιχεία που αντλεί η εφαρμογή από το σύστημα πιστοποίησης και την βάση δεδομένων του              
πανεπιστημίου. 

 

 
Εικόνα 56.  Δεύτερο μέρος της αίτησης 

 
 

Tο δεύτερο μέρος της αίτησης αφορά την επιλογή του πανεπιστημίου που ο επιθυμεί             
φοιτητής να παρακολουθήσει με το πρόγραμμα Erasmus. 

 

 
Εικόνα 57. Τρίτο μέρος της αίτησης 
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Στο τρίτο μέρος της αίτησης ο φοιτητής καλείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά που             

χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης. Τα αρχεία πρέπει να είναι συμπιεσμένα σε μορφή              
.zip. 

 
Εικόνα 58. Τέταρτο μέρος της αίτησης 

 
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της αίτησης εμφανίζονται οι προϋποθέσεις για τη            

συμμετοχή, και πατώντας το κουμπί υποβολή αίτησης τελειώνει η διαδικασία της υποβολής.            
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος στα πεδία της αίτησης, δε γίνεται η υποβολή και               
εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη που υποδεικνύει στον φοιτητή που υπάρχει           
λάθος. 
 

 
Εικόνα 59. Μήνυμα λάθους 
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Εικόνα 60. Επιτυχής υποβολή αίτησης 

 
 

 
6.2.4. Προβολή αίτησης 

 
Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη προβολή αιτήσεων, ο φοιτητής μεταφέρεται σε            

μία σελίδα στην οποία βλέπει την κατάσταση της αίτησης του. 
 

 
Εικόνα 61. Προβολή αίτησης του φοιτητή 

 
Πατώντας στην ένδειξη προβολή, εμφανίζεται η αίτηση με τα στοιχεία που έχει            

συμπληρώσει ο φοιτητής 
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6.3. Είσοδος ως διαχειριστής συστήματος 

 
 

 Ο διαχειριστής συστήματος έχει τις εξής δυνατότητες: 
● Να ρυθμίζει τις μεταβλητές κατάταξης όπως      

ημερομηνία   και ώρα προθεσμίας, τυχόν παρατάσεις κτλ 
● Να τροποποιεί την λίστα των πανεπιστημίων, να       

προσθέτει/διαγράφει και να τα απενεργοποιεί/ενεργοποιεί. 
● Να μπορεί να δημιουργεί/τροποποιεί/διαγράφει    

λογαριασμούς χρηστών με χαμηλότερο επίπεδο πρόσβασης,      
όπως τους διαχειριστές τμημάτων και τους χρήστες χωρίς        
πιστοποίηση 

 
 
 
 
 
Εικόνα 62. Πίνακας ελέγχου το διαχειριστή 

 
 
 
 

Εικόνα 63. Πίνακας ελέγχου λίστας πανεπιστημίων Erasmus 
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7. Συμπεράσματα 
 

Κλείνοντας την εργασία ύστερα από την εμπειρία της εκπόνησης αυτής της           
διπλωματικής μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί θα             
μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική διευκόλυνση της όλης διαδικασίας των            
αιτήσεων συμμετοχής στο Erasmus. 

Στη δημιουργία της πλατφόρμας ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλά μικρά και μεγάλα           
προβλήματα τα οποία μας δυσκόλεψαν. Το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο          
αντιμετωπίσαμε ήταν η αξιολόγηση και ο υπολογισμός μορίων των φοιτητών. 
 Σύμφωνα με της οδηγίες του Erasmus, η μοριοδότηση υπολογίζεται με βάση την            
επίδοση του υποψηφίου και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επισυνάπτει. Ωστόσο,          
προκειμένου να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία θα έπρεπε το σύστημά μας να έχει             
“γνώση” της προσωπικής βαθμολογίας του κάθε φοιτητή. Η πρώτη λύση που σκεφτήκαμε            
ήταν να αντλήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με τις επιδόσεις των φοιτητών από τις              
βάσεις δεδομένων του πανεπιστημίου κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό λόγο της τεράστιας             
πολυπλοκότητας της βάσης δεδομένων και την έκθεση όλων των προσωπικών δεδομένων           
των φοιτητών προς τρίτους (εμάς). 

Μετά από συνάντηση με το τμήμα διαχείρισης του Πανεπιστημίου τελικά βρέθηκε           
ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε μία προβολή (view) της βάσης             
δεδομένων της σχολής, με τα πιο κρίσιμα απαραίτητα στοιχεία όπως διδακτικές μονάδες,            
μέσος όρος, περασμένα μαθήματα εξάμηνο και τμήμα. Δεδομένα όπως όνομα και επώνυμο            
αντλήθηκαν από το σύστημα πιστοποίησης. Τα υπόλοιπα δεδομένα δεν υπάρχει κάποιος           
τρόπος να τα εξασφαλίσουμε οπότε είναι αναγκαίο να τα συμπληρώσει ο φοιτητής. 

Άλλα προβλήματα τα οποία προέκυψαν ήταν η σύνδεση της πλατφόρμας με το            
κέντρο πιστοποίησης του Πανεπιστημίου (ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση με τον            
ακαδημαϊκό λογαριασμό) και η συγγραφή του αλγορίθμου αξιολόγησης των φοιτητών τα           
οποία επιλύθηκαν πλήρως. 

Η πλατφόρμα θα μπορούσε να καθιερωθεί ως ένα σχεδόν αυτόνομο - αυτόματο            
διαδικτυακό σύστημα το οποίο διευκολύνει όχι μόνο τους υποψηφίους αιτούμενους          
συμμετοχής στο Erasmus, αλλά και τους υπευθύνων διεκπεραίωσης της διαδικασίας          
καθιστώντας το έργο τους πιο απλό έχοντας μεγαλύτερο έλεγχο και εξαιρετικά χαμηλές τις             
πιθανότητες ανθρωπίνου σφάλματος. 

Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά στις μέρες μας, καθώς όλο           
και περισσότεροι οργανισμοί, κρατικοί μηχανισμοί, εταιρείες κτλ κάνουν χρήση αντίστοιχων          
ηλεκτρονικών συστημάτων προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση τους και καλύτερη         
εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Μελλοντικά, η πλατφόρμα μας θα μπορούσε να εξελιχθεί υποστηρίζοντας την          
αυτόματη απόκτηση των δεδομένων των πανεπιστημίων από ήδη υπάρχουσες υποδομές.          
Επίσης, χάρη στη δομή της θα μπορούσε να υποστηρίξει όλο και περισσότερα ελληνικά             
πανεπιστημιακά ιδρύματα καθιερώνοντας στην Ελλάδα την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων         
συμμετοχής για το Erasmus.  
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