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Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής εργαστηριακών αναφορών για τους φοιτητές του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών της 
σχολής  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών  του  Εθνικού  Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας παγκοσμίου ιστού (web) που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι  
σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα του εργαστηρίου να υποβάλουν τις εργαστηριακές αναφορές τους 
ηλεκτρονικά, αντί σε έντυπη μορφή, όπως γινόταν έως τώρα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε με 
γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης και παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο προς τους 
φοιτητές, αλλά και προς τους διδάσκοντες και τους διορθωτές των αναφορών, εξασφαλίζοντας τη 
γρήγορη, ευέλικτη και οργανωμένη διεκπεραίωση του φόρτου εργασίας όλων των εμπλεκομένων 
μερών. Η πλατφόρμα λειτουργεί συνεργατικά αλλά αυτόνομα σε σχέση με το λογισμικό moodle που 
χρησιμοποιείται ήδη στο εργαστήριο για την ηλεκτρονική υποστήριξη των μαθημάτων, κάτι που 
επιτρέπει αφενός την χωρίς επεμβάσεις στο υπάρχον σύστημα υιοθέτησή της, αφετέρου παρέχει  
μεγάλη  ελευθερία  στην  επιλογή  των  εργαλείων  λογισμικού  για  την  υλοποίησή  της.  Για  την 
υλοποίηση της πλατφόρμας απαιτήθηκε  η προσεκτική αξιοποίηση μιας  πληθώρας τεχνολογικών 
εργαλείων  και  προτύπων  (βάση  δεδομένων,  γλώσσα  προγραμματισμού  στην  πλευρά  του 
διακομιστή, εργαλεία μορφοποίησης διεπαφών χρήστη, βιβλιοθήκες ταυτοποίησης χρηστών κ.α.), 
ώστε ο συνδυασμός τους να προσφέρει την επιθυμητή λειτουργικότητα.

Τα κυριότερα οφέλη από την υιοθέτηση της πλατφόρμας είναι όχι μόνον οικολογικά αλλά και 
γραφειοκρατικά.  Πιο  συγκεκριμένα,  εκτός  από  την  τεράστια  εξοικονόμηση  χαρτιού  που 
επιτυγχάνεται από την κατάργηση των έντυπων αναφορών, διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία 
συμπλήρωσης των αναφορών από τους φοιτητές, η τήρηση του παρουσιολογίου, η διόρθωση των 
αναφορών, η βαθμολόγηση των φοιτητών και η τήρηση των αρχείων των μαθημάτων, εφόσον πλέον 
όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής, 
δόθηκε μεγάλη έμφαση στον σωστό σχεδιασμό της εφαρμογής, στην ασφάλεια και την ακεραιότητά 
της,  στην  ευκολία  χρήσης  και  διαχείρισής  της,  αλλά  και  στη  τήρηση  των  κανόνων  ορθού 
προγραμματισμού εφαρμογών.

Λέξεις  Κλειδιά: Υποβολή  εργασιών,  εργαστηριακές  αναφορές,  Ηλεκτρονική  πλατφόρμα,  βάση 
δεδομένων, moodle, Django, Python, LDAP, AJAX, Foundation Zurb





Abstract

The scope of this diploma thesis was to develop a production-ready web application that would 
allow the students of the Computer Network Laboratory of the National Technical University of 
Athens to submit their assignments online instead of delivering handwritten answers.

Special care was taken to render the application intuitive and fully functional not only for the 
students but also for the professors and those in charge of correcting the assignments, this way  
guarantying the fast, secure and more organised completion of their workload. The application was 
designed to work in collaboration with the moodle software installed already in the laboratory but 
can also function independently and cooperatively with a different framework. This facilitates the 
customisation and the interventions to the code. In order to develop the application, a thorough 
examination of the available programming languages, tools and frameworks took place in order to 
use the most advanced technologies available.

 The advantages of the use of the web application developed are not only environmental but also 
practical. Indeed, besides the vast paper economization, the assignment submission is dramatically 
facilitated, and it is easier to keep and recover submissions' data since it is all online. The axon of  
this thesis was the intuitive design, the compliance with the web standards and clean code following 
coding best practices.

Keywords:  Exercise  submission,  Web  platform,  Laboratory  asssignments,  Database,  moodle, 
Django, Python, LDAP, AJAX, Foundation Zurb,
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Εισαγωγή

1 Εισαγωγή

1.1 Τηλεεκπαίδευση και παγκόσμιος ιστός

Η  εποχή  που  ζούμε  χαρακτηρίζεται  από  έντονες  τεχνολογικές  εξελίξεις,  γρήγορους 
ρυθμούς ανάπτυξης και συνεχόμενες αλλαγές.

Η  ανακάλυψη  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  έδωσε  νέα  ώθηση  στην  πρόοδο  καθώς 
οδήγησε  τον  άνθρωπο  σε  νέα  μονοπάτια  ερευνών  και  ανακαλύψεων.  Ο  καθοριστικός 
καταλύτης όμως που επιτάχυνε την ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στους ανθρώπους από όλες 
τις γωνιές του πλανήτη ήταν ο παγκόσμιος ιστός. Χάρη σε αυτόν, η πρόσβαση στην γνώση 
δεν είναι πια προνόμιο των λίγων αλλά ανοιχτή σε όλους. Η συνεργασία ευνοήθηκε και  οι 
αποστάσεις εκμηδενίστηκαν.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου έχει επεκταθεί σε όλους τους 
τομείς  της  ζωής:  στην  οικονομία,  στην  ψυχαγωγία,  στις  τέχνες,  στην  εκπαίδευση.  Στην 
τελευταία παίζει ιδιαίτερα καθοριστικότατο ρόλο. Ενώ έχει δημιουργήσει καινούριες ανάγκες 
για μάθηση, προσφέρει αναμφισβήτητα ευκαιρίες που ανοίγουν νέα παράθυρα στη γνώση.

Η  τηλεεκπαίδευση,  με  όποια  μορφή  και  αν  αυτή  απαντάται,  είναι  πλέον  μέρος  της 
καθημερινότητας μας. Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν ενσωματώσει το διαδίκτυο 
και  τους  υπολογιστές  στις  τεχνικές  τους  από  το  νηπιακό  ως  το  ακαδημαϊκό  επίπεδο 
εκπαίδευσης.

Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  μια  απίστευτη  παραγωγή  εκπαιδευτικών  εφαρμογών  και 
ηλεκτρονικών πλατφορμών για όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης, Αυτές οι εφαρμογές και 
πλατφόρμες ποικίλουν σε λειτουργικότητες, μέγεθος ή  ύφος, αλλά έχουν φτιαχτεί όλες με 
γνώμονα την βελτιωμένη εμπειρία του εκπαιδευόμενου.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν θα μπορούσε παρά να καθοδηγεί τις εξελίξεις στον 
τομέα  της  ηλεκτρονικής  εκπαίδευσης  προάγοντας  κάθε  προσπάθεια  προς  βελτίωση  της 
εκπαίδευσης με την χρήση υπολογιστών και διαδικτύου.

1



Εισαγωγή

1.2 Αντικείμενο της διπλωματικής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει  ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας υποβολής ασκήσεων για τους φοιτητές του εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην πλατφόρμα αυτή,  οι  φοιτητές  θα μπορούν  να συνδεθούν με  τα ακαδημαϊκά τους 
στοιχεία και να υποβάλλουν εργαστηριακές αναφορές, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από 
τους καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων.

Η υλοποίηση της διπλωματικής έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς συνδυάζει την μελέτη της 
βέλτιστης  εμπειρίας  χρήστη  (User  Experience  –  UX)  και  τον  κατάλληλο  σχεδιασμό  της 
λειτουργικότητας και της ασφάλειας της εφαρμογής με την παράλληλη ανάπτυξη της σε μια 
πολύ  όμορφη  γλώσσα  προγραμματισμού,  την  Python,  με  την  βοήθεια  ενός  εξαιρετικού 
εργαλείου γραμμένου σε αυτήν, το Django web framework.

1.3 Οργάνωση της διπλωματικής

Η διπλωματική εργασία είναι οργανωμένη σε 8 κεφάλαια.

Οι  προδιαγραφές που  θα  πρέπει  να  πληρεί  η  υλοποίηση  της  παρούσας  διπλωματική 
εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2. Το κεφάλαιο 3 είναι αφιερωμένο στις 
τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής. Αυτές χωρίζονται σε 
δύο  μεγάλες  κατηγορίες,  στις  Front-End  τεχνολογίες  και  στις  Back-End  τεχνολογίες.  Η 
σχεδίαση  των  οθονών της  εφαρμογής που θα  μπορεί  να επισκέπτεται  ο  φοιτητής  για  να 
υποβάλει τις αναφορές αλλά και οι οθόνες που θα βλέπουν οι διορθωτές και οι καθηγητές 
κατά  την  βαθμολόγηση  είναι  αντικείμενο  του  κεφαλαίου  4.  Στο  κεφάλαιο  4  επίσης, 
ξεκαθαρίζουμε  τις  διαφορές  ανάμεσα  στην  “εφαρμογή”  και  στο  “διαχειριστικό  της 
εφαρμογής” και εξηγούμε τις ρόλους που μπορούν να έχουν οι χρήστες της εφαρμογής και 
του διαχειριστικού.

Το κεφάλαιο 5 τιτλοφορείται “Διαχείριση της εφαρμογής” και παρέχει αναλυτικές οδηγίες 
για  τον  τρόπο  που  οι  διαχειριστές  και  οι  καθηγητές  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  της 
πλατφόρμας για να δημιουργήσουν μαθήματα, ασκήσεις και άλλα.

Το κεφάλαιο  6  πραγματεύεται  κάποια  ειδικά  θέματα  της  υλοποίησης,  Τα  θέματα  αυτά 
αφορούν στον  τρόπο  που χειρίζεται το Django την MVC αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό της  
βάσης δεδομένων και την σχεδίαση των URLs.

Οδηγίες για την  εγκατάσταση της εφαρμογής σε κάποιο Ubuntu μηχάνημα μπορούν να 
βρεθούν  στο  κεφάλαιο  7  ενώ στο  τελευταίο  κεφάλαιο  μπορεί  κάποιος  να  διαβάσει  έναν 
απολογισμό της διαδικασίας της υλοποίησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας καθώς και 
ιδέες για μελλοντικές της επεκτάσεις.
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Περιγραφή του προβλήματος

2 Περιγραφή του προβλήματος

2.1 Tρέχουσα κατάσταση

Στο  εργαστήριο  κάποιων  εκ  των  μαθημάτων  της  ροής  Δ,  οι  φοιτητές  καλούνται  να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις παραδίδοντας γραπτές αναφορές με τις απαντήσεις τους.

Οι  αναφορές  κατόπιν  μοιράζονται  στους  καθηγητές/βοηθούς  του  μαθήματος  οι  οποίοι 
αφού  τις  βαθμολογήσουν  καταχωρούν  τη  βαθμολογία  στους  καταλόγους  τους.  Η 
προηγούμενη διαδικασία παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα.

Το βασικότερο είναι η επίπτωση στο περιβάλλον. Το εργαστήριο, τη χρονιά που εκπονείται 
η παρούσα διπλωματική, περιλαμβάνει 10 μαθήματα, μερικά εκ των οποίων  περιλαμβάνουν 
παράδοση εργαστηριακών αναφορών. Για τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα της ροής και μόνο, τα 
Δίκτυα  υπολογιστών  (12  ασκήσεις)  και  τα  Δίκτυα  Επικοινωνιών  (8  ασκήσεις)  οι 
εγγεγραμμένοι φοιτητές ετησίως είναι περίπου 150. Αν θεωρήσουμε ότι κάθε εργαστηριακή 
άσκηση -μαζί με την θεωρία της- εκτυπώνεται σε τουλάχιστον 3 σελίδες Α4, μπορούμε να 
κάνουμε  την  εκτίμηση  ότι  περίπου  20x3x150  =  9000  σελίδες  χαρτιού  καταναλώνονται 
ετησίως μόνο για τα εργαστήρια των υποχρεωτικών μαθημάτων της ροής.

Εκτός αυτού, οι αδιόρθωτες αλλά και οι διορθωμένες αναφορές είναι σχετικά εύκολο να 
χαθούν. Αλλά ακόμα και αν δεν χαθούν, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η αναζήτηση κάποιας εξ 
αυτών  από προηγούμενη χρονιά για παράδειγμα.

Τέλος, υπάρχει ήδη η υποδομή για κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών. Πράγματι, 
στο εργαστήριο χρησιμοποιείται μεν η ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle  για την εγγραφή των 
φοιτητών  στο  εργαστήριο,  για  την  εγγραφή  τους  σε  εργαστηριακές  ομάδες  και  την 
μεταφόρτωση των ασκήσεων σε μορφή pdf αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για τους φοιτητές 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αναφορές τους.

Η επέκταση της λειτουργικότητας του moodle και στο τομέα της ηλεκτρονικής υποβολής 
των ασκήσεων οδήγησε στην ιδέα για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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2.2 Περιγραφή της διπλωματικής

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  ζητήθηκε  να  σχεδιαστεί  και  να 
υλοποιηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα υπό τη μορφή υπηρεσίας web, η οποία θα επιτρέπει 
στους φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αναφορές τους για κάποια μαθήματα.

Η  πλατφόρμα  θα  συνεργάζεται  στοιχειωδώς  με  την  υπάρχουσα  πλατφόρμα  του 
εργαστηρίου δικτύων που υποστηρίζει ηλεκτρονικά τα μαθήματα (moodle) ενώ θα πρέπει η 
ταυτοποίηση των φοιτητών να γίνεται μέσω του ldap  διακομιστή.

Η πλατφόρμα θα συνοδεύεται από διαχειριστικό ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου 
θα γίνεται η αναφόρτωση των ασκήσεων, των ενδεικτικών απαντήσεων αλλά και ο έλεγχος 
των χρηστών.

Να  σημειωθεί  ότι  η  εφαρμογή  που  υλοποιήθηκε  κατά  την  εκπόνηση  της  παρούσας 
διπλωματικής μπορεί να  λειτουργήσει  και με  διαφορετικό τρόπο ταυτοποίησης για τους 
χρήστες εκτός από ldap.

Παρόλο  που  στο  εργαστήριο  δικτύων  υπολογιστών  χρησιμοποιείται  η  ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του  moodle ήδη για την ενημέρωση των φοιτητών για τα μαθήματα, τις εγγραφές 
τους αλλά και για διάφορες άλλες λειτουργίες., επιλέξαμε να μην φτιάξουμε ένα plugin για το 
moodle παρά να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια ξεχωριστή εφαρμογή web εφαρμογή 
για την υποβολή των εργαστηριακών αναφορών των φοιτητών.

Ο στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο, αυτόνομο, απόλυτα προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες του εργαστηρίου και επεκτάσιμο σύστημα το οποίο μελλοντικά να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  σε  συνδυασμό  με  κάποια  άλλη  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  εκτός  από  το 
moodle αλλά και ως ανεξάρτητη εφαρμογή.

2.3 Απαιτήσεις

2.3.1 Από την πλευρά του φοιτητή

Από την πλευρά του φοιτητή ζητήθηκαν τα εξής:

• Λειτουργία εισόδου στην υπηρεσία (Login).

• Προβολή των εκφωνήσεων των εργαστηριακών ασκήσεων.

• Εισαγωγή των απαντήσεων μέσω κατάλληλου πεδίου για κάθε ερώτηση.

• Αυτόματη  συμπλήρωση  συγκεκριμένων  πεδίων  του  φύλλου  απαντήσεων 

(Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, τμήμα, διεύθυνση IP.)

• Αποθήκευση της έως τώρα προόδου και συνέχισής της μεταγενέστερα.
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• Τελική καταχώρηση του φύλλου απαντήσεων προς βαθμολόγηση.

• Καταγραφή της παρουσίας στο εργαστήριο.

• Εμφάνιση και λήψη του καταχωρημένου φύλλου απαντήσεων σε μορφή

εγγράφου PDF.

2.3.2 Από την πλευρά του διδάσκοντα

Από την πλευρά του διδάσκοντα ζητήθηκαν τα εξής:

• Εισαγωγή της εκφώνησης ως έγγραφο PDF.

• Αυτόματη ανίχνευση του πλήθους των ερωτήσεων από το έγγραφο της εκφώνησης 

και δημιουργίας των αντίστοιχων πεδίων απαντήσεων.

• Τροποποίηση του  είδους  ή  του  πλήθους  των  αυτόματα  ανιχνευμένων  πεδίων  για 

διόρθωση τυχόν λαθών.

• Προβολή του παρουσιολογίου, της προόδου και της βαθμολογίας του κάθε φοιτητή.

2.3.3 Από την πλευρά του διορθωτή

Από την πλευρά του διορθωτή ζητήθηκαν τα εξής:

• Λήψη των φύλλων απαντήσεων όλων των φοιτητών ανά εργαστηριακή άσκηση σε 

ένα έγγραφο PDF.

• Βαθμολόγηση των φύλλων απαντήσεων.

2.4 Προδιαγραφές

Η συνήθης διαδικασία πριν τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας εφαρμογής είναι η συλλογή 
των  απαιτήσεων  και  η  αναλυτική  καταγραφή  των  προδιαγραφών.  Αυτό  διευκολύνει  τον 
σωστό σχεδιασμό της εφαρμογής και εξασφαλίζει ότι θα έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δυνατά 
σενάρια πριν αρχίσει η ανάπτυξη της.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί ακροθιγώς η διαφορά ανάμεσα στην εφαρμογή και 
το  διαχειριστικό  σύστημα  (ή  απλά  διαχειριστικό)  της  εφαρμογής.  Οι  διαφορές  του 
αναφέρονται συνοπτικά σε αυτό το σημείο, καθώς αναλυτικά θα εξηγηθούν  στα κεφάλαια 4 
και 5 της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Εφαρμογή είναι οι ιστοσελίδες στις οποίες με κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης:
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• Οι φοιτητές μπορούν να δουν τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι και να 

υποβάλλουν τις απαντήσεις στις εργαστηριακές ασκήσεις.

• Οι διορθωτές μπορούν να δουν και να βαθμολογήσουν τις υποβληθείσες αναφορές 

των φοιτητών για τα μαθήματα στα οποία έχουν οριστεί ως διορθωτές.

• Οι  καθηγητές  μπορούν  να  επιτελέσουν  όλες  τις  λειτουργίες  των  διορθωτών  και 

επιπρόσθετα να εισάγουν την τελική βαθμολογία.

Διαχειριστικό είναι οι ιστοσελίδες στις οποίες με κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης:

• Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν μαθήματα και να ορίζουν άλλους χρήστες 

ως διαχειριστές.

• Οι  καθηγητές  μπορούν  να  δημιουργούν  ασκήσεις  για  τα  μαθήματα  τους  και  να 

βλέπουν εποπτικά όλες τις υποβολές αναφορών που έχουν καταχωρηθεί.

•

Αναλύοντας  τις  γενικές  και  αρχικές  απαιτήσεις  της  διπλωματικής  εργασίας  που 
αναφέρθηκαν  στις  προηγούμενες  παραγράφους  ,  μπορέσαμε  να  συγκεντρώσουμε  τις 
ακόλουθες προδιαγραφές για την  υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

• Ο χρήστης θα ταυτοποιείται κατά την είσοδο του στην εφαρμογή μέσω την βάσης 

δεδομένων του διακομιστή ldap  που είναι  στημένος στο εργαστήριο δικτύων του 
πολυτεχνείου.

• Η αντιστοίχιση του ταυτοποιημένου χρήστη μέσω ldap με τον moodle χρήστη θα 

γίνεται  μέσω  του  username  του  ακαδημαϊκού  χρήστη,  το  οποίο  θα  θεωρείται 
μοναδικό.

• Θα υπάρχει επεξηγηματικό μήνυμα λάθους σε περίπτωση εσφαλμένου συνδυασμού 

username/password κατά την είσοδο στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο χρήστης 
είναι μεν υπαρκτός στην βάση δεδομένων του ldap, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένος 
στην βάση του moodle, θα του εμφανίζεται μήνυμα το οποίο θα τον προτρέπει να 
γραφτεί μέσω της πλατφόρμας του  moodle  σε κάποιο από τα διαθέσιμα μαθήματα.

• Σε κάθε μάθημα ορατό στον φοιτητή, θα εμφανίζεται ως πληροφορία και το σε ποια 

ομάδα είναι γραμμένος αυτός ( αν υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες για το συγκεκριμένο 
μάθημα ), καθώς και ποιος είναι ο καθηγητής του μαθήματος,  σε ποιο ακαδημαϊκό 
έτος διδάσκεται το μάθημα και σε ποιο εξάμηνο ανήκει (εαρινό/χειμερινό).

• Η αλλαγή ομάδας για τον φοιτητή καθώς και η εγγραφή του σε μαθήματα θα γίνεται 

αποκλειστικά μέσω  moodle.

• Η πληροφορία για τον ρόλο του κάθε χρήστη ανά μάθημα θα εξάγεται μέσω την 

βάση του  moodle.

• Ο ρόλος του κάθε χρήστη στο διαχειριστικό (διαχειριστής, καθηγητής ή διορθωτής) 

θα  ορίζεται  από έναν ειδικό  χρήστη  του  διαχειριστικού  ο  οποίος  θα  έχει  όλα  τα 
δυνατά προνόμια και θα ονομάζεται υπερχρήστης.
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• Η πληροφορία για το ακαδημαϊκό έτος θα εξάγεται από τον κωδικό του μαθήματος 

χωρίς  ο  διαχειριστής  της  εφαρμογής  να  χρειάζεται  να  την  εισάγει  ρητά.  Για 
παράδειγμα το εαρινό μάθημα CN2013 είναι μάθημα του έτους 2012-2013.

• Ο φοιτητής όταν εισέρχεται  στην εφαρμογή,  θα βλέπει  στην κεντρική οθόνη,  για 

κάθε  μάθημα  στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένος,  τις  διαθέσιμες  ασκήσεις  με  την 
σήμανση 'Ανοιχτή' αν η άσκηση είναι διαθέσιμη προς απάντηση,  'Ημιτελής' αν την 
έχει  απαντήσει  μερικώς  και  'Υπεβλήθη'  αν την  έχει  ήδη  υποβάλλει  είτε  την  έχει  
διορθώσει ο διορθωτής/καθηγητής είτε όχι.

• Η απάντηση σε κάθε ερώτηση της άσκησης μπορεί να είναι είτε πεδίο κειμένου είτε  

εικόνα.  Ο τύπος  της  απάντησης  θα θεωρείται  “πεδίο  κειμένου” εκτός  αν οριστεί 
διαφορετικά από το διαχειριστικό.

• Σε περίπτωση που ο φοιτητής πατήσει 'Υποβολή' για την άσκηση, θα πρέπει να του 

εμφανίζεται μήνυμα το οποίο να τον προειδοποιεί ότι η υποβολή θα είναι οριστική 
και να τον ρωτάει αν επιθυμεί να συνεχίσει δίδοντας του παράλληλα πληροφορία για 
το πόσες ερωτήσεις  έχει αφήσει αναπάντητες.

• Κατά την συμπλήρωση της άσκησης από τη μεριά του φοιτητή, δεν επιτρέπεται η 

επικόλληση στα πεδία κειμένου προς συμπλήρωση για να περιοριστεί η αντιγραφή 
των απαντήσεων.

• Επιτρέπονται υποβολές ασκήσεων μόνο από IP που ανήκουν σε συγκεκριμένα δίκτυα 

ώστε οι φοιτητές να υποβάλλουν τις ασκήσεις μόνο από τον  χώρο του εργαστηρίου.

• Τα διαθέσιμα δίκτυα IP θα είναι ρύθμιση που θα γίνεται  κατά την εγκατάσταση της 

εφαρμογής αλλά θα μπορεί να αλλάξει όποτε χρειαστεί.

• Η ημερομηνία και ώρα που ο φοιτητής υπέβαλε την άσκηση, η ημερομηνία και ώρα 

που  ο  διορθωτής  διόρθωσε  την  άσκηση,  καθώς  και  η  ημερομηνία  και  ώρα  που 
εισήχθη ο τελικός βαθμός από τον καθηγητή θα καταγράφονται αυτόματα από την 
εφαρμογή.

• Στην σελίδα της εργαστηριακής άσκησης, θα υπάρχει σύνδεσμος προς την αρχική 

σελίδα. Όταν πατηθεί, θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει ότι 
αν  ακολουθηθεί  ο  σύνδεσμος,  θα  χαθούν  οι  αλλαγές  που  δεν  έχουν  πρωτύτερα 
αποθηκευτεί προσωρινά.

• Στην  σελίδα  των  ασκήσεων  προς  διόρθωση,  ο  διορθωτής  θα  βλέπει  και  τις 

προτεινόμενες απαντήσεις για κάθε ερώτηση (εφόσον αυτές υπάρχουν).

• Ο διορθωτής θα μπορεί, καθώς βρίσκεται στην διαδικασία της  διόρθωσης κάποιας 

άσκησης να ορίζει κάποια απάντηση ως “Προτεινόμενη”.

• Οι διορθωτές θα μπορούν να κατεβάζουν τις απαντήσεις των φοιτητών σε pdf είτε 

μεμονωμένα, είτε επιλέγοντας πολλές μαζί.

• Από το διαχειριστικό, θα μπορεί να αλλάζει ο τίτλος της σελίδας, το περιεχόμενο του 

κάτω μέρους της σελίδας που θα αναφέρει το copyright, την χρονιά και όποια άλλη 
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πληροφορία θέλουμε και το μήνυμα που θα προτρέπει τους φοιτητές να γραφούν στα 
μαθήματα μέσω της πλατφόρμας του moodle.

• Θα  υπάρχει  δυνατότητα  για  εισαγωγή  κανόνων  μορφοποίησης  (css)  μέσω  του 

διαχειριστικού  οι οποίοι θα υπεργράφουν την βασική μορφοποίηση της εφαρμογής

• Οι διαχειριστές του διαχειριστικού και οι καθηγητές θα μπορούν να αναφορτώνουν 

αρχεία  κειμένου  με  markdown  μοροφοποίηση  [1],  τα  οποία  θα  αφορούν  στις 
ερωτήσεις και στις προτεινόμενες απαντήσεις.

• Όταν δημιουργηθεί ένα μάθημα από το διαχειριστικό, αυτό θα μπορεί να οριστεί ως 

ενεργό ή μη ενεργό. Μόνο τα ενεργά μαθήματα είναι ορατά στην εφαρμογή ενώ είναι  
όλα ορατά στο διαχειριστικό.

• Όταν δημιουργηθεί μία άσκηση για ένα μάθημα από το διαχειριστικό, αυτή μπορεί 

ομοίως   να  οριστεί  ως  ενεργή  ή  μη  ενεργή.  Μόνο  τα  ενεργές  ασκήσεις  είναι 
διαθέσιμες προς απάντηση για τους φοιτητές.

• Για να σταματήσει ένα μάθημα να είναι ορατό στις σελίδες της εφαρμογής, θα πρέπει 

να οριστεί ως “μη ενεργό” μέσω του διαχειριστικού. Οι υποβολές που σχετίζονται με 
αυτό  όμως  θα  συνεχίσουν  να  είναι  διαθέσιμες  προς  ανάγνωση  από  τους 
διορθωτές/καθηγητές.

• Για κάθε διορθωμένη άσκηση θα εμφανίζεται στο διαχειριστικό η πληροφορία για το 

ποιος διορθωτής έβαλε τον βαθμό.

• Για  κάθε  τελική  βαθμολόγηση  μαθήματος,  θα  εμφανίζεται  στο  διαχειριστικό  η 

πληροφορία για το ποιος καθηγητής έβαλε τον τελικό βαθμό.

• Οι βαθμολογίες μπορεί να είναι είτε στην κλίμακα 0-10, είτε στην κλίμακα Α-Ε.

• Τα μαθήματα,  οι  ασκήσεις  και  οι  υποβολές  όλων των  ετών  θα είναι  ορατές  στο 

διαχειριστικό ανεξάρτητα από το αν από το αν είναι ενεργές ή όχι.

• Η πληροφορία για το αν η αναφορά που έχει υποβάλει ο φοιτητής έχει διορθωθεί ή 

όχι δεν θα είναι ορατή στον φοιτητή.
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3 Τεχνολογίες

Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναφέρουμε τις τεχνολογίες που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 
για την ανάπτυξη της εφαρμογής,  τους  λόγους που υπαγόρευσαν τις  επιλογές μας και  τα 
κύρια χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές τις τεχνολογίες.

Η  χρήση  των  τεχνολογιών  στην  παρούσα  διπλωματική  θα  φανεί  και  στο  κεφάλαιο 
“Υλοποίηση της εφαρμογής”.

3.1 Σχεδιαστικές επιλογές

Με τον όρο “τεχνολογίες” αναφερόμαστε σε  γλώσσες προγραμματισμού (όπως η Python), 
βοηθητικές βιβλιοθήκες  κάποιας γλώσσας (όπως η jQuery) ή προγραμματιστικά εργαλεία 
(όπως το git).

Ένας τρόπος διαχωρισμού των χρησιμοποιηθέντων τεχνολογιών είναι να τις κατατάξουμε 
ανάλογα με την χρήση τους  είτε ως  Front-End είτε ως Back-End.

Ο  όρος  Front-End αναφέρεται  στην  σχεδίαση  και  υλοποίηση   των  ιστοσελίδων  της 
εφαρμογής που μπορεί να δει και να αλληλεπιδράσει μαζί τους ο χρήστης είτε ως φοιτητής 
που θα υποβάλει τις αναφορές του, είτε ως εξεταστής που θα διορθώσει τις αναφορές, είτε ως 
καθηγητής που θα καταχωρήσει τον τελικό βαθμό του μαθήματος για κάθε φοιτητή. Το Front-
End  κομμάτι  της  υλοποίησης  περιλαμβάνει  στατικές  σελίδες  στις  οποίες  δεν  υπάρχει 
ανταλλαγή δεδομένων με τον διακομιστή.

Κάθε web εφαρμογή χρησιμοποιεί απαραίτητα HTML και προαιρετικά  CSS και Javascript 
για το Front-End κομμάτι.

Εμείς,  σε  συμπλήρωμα  των  προαναφερθέντων,  επιλέξαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  Sass, 
jQuery  και  το   Foundation  για  το  Front-End  κομμάτι.  Το  Sass  είναι  μια  γλώσσα  για 
διευρυμένες επιλογές στην μορφοποίηση, η jQuery ειναι μια βιβλιοθήκη που καθιστά την 
Javascript πιο απλή και συμβατή με όλους τους browser, ενώ το Foundation είναι ένα Front-
End Framework για έτοιμα templates ( εκμαγεία ) και μορφοποίηση.

Κάθε ένα από αυτά αναλύεται στις επόμενες παραγράφους.
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Προγραμματιστικά,  ο  κύριος  όγκος  της  ανάπτυξης  της  εφαρμογής  είναι  το  Back-End 
κομμάτι.  Με τον όρο Back-End αναφερόμαστε σε όλες τις τεχνολογίες που συνδέονται με 
την  ανάπτυξη  της  εφαρμογής  σε  μία  ή  περισσότερες  γλώσσες  προγραμματισμού  που 
αφορούν  στην  πλευρά  του  διακομιστή  και  την  σύνδεση  της  εφαρμογής  με  τη  βάση 
δεδομένων. Το Back-End κομμάτι είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του 
χρήστη και της βάσης του διακομιστή και την παρουσίαση της πληροφορίας που αναζητά ο 
χρήστης.

Tυπικές γλώσσες προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών είναι οι:  php, ruby on 
rails, python, perl, asp.net, java,  και άλλες.

Εμείς επιλέξαμε την Python κυρίως λόγω της ομορφιάς της και της εξαιρετικής της ισχύος.

Πάνω στην Python έχει  βασιστεί  και  γραφτεί  το  Django,  ένα web framework για  την 
αποδοτική ανάπτυξη μεγάλων εφαρμογών.

Τα πλεονεκτήματα τoυ Django είναι  πολλά θα διαφανούν  και  στην συνέχεια,  αλλά θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ευνοεί τον καθαρό κώδικα και σέβεται την αρχή DRY ( Don't Repeat  
Yourself).

Ως βάσεις δεδομένων, απαραίτητες για το Back-End,  χρησιμοποιήσαμε την MySQL και 
την SQLite για το development. Η πρώτη είναι βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από την 
πλατφόρμα του moodle  που έχει στηθεί από το εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών. Η SQLite 
είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων κατά την φάση της ανάπτυξης μιας web 
εφαρμογής (development).

Τέλος,  χρησιμοποιήσαμε το git  ως  εργαλείο  διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (version 
control  system),  καθώς  δεν  νοείται  προγραμματιστική  εφαρμογή  χωρίς  κάποια  μορφής 
τέτοιας διαχείρισης. Υπάρχουν διάφορα παρόμοια εργαλεία όπως το Mercurial, Veracity κ.α. 
Συνήθως χρησιμοποιούνται σε projects πολλών ατόμων, αλλά το μέγεθος του κώδικα της 
παρούσας διπλωματικής κατέστησε την χρήση του απαραίτητη. Εμείς  επιλέξαμε το git λόγω 
της απλότητας, της αξιοπιστίας του και της ευρύτατης τεκμηρίωσης του.

3.2 Front-End τεχνολογίες

Για  το  Front-End  κομμάτι  της  εφαρμογής  μας,  όπως  και  κάθε  εφαρμογής  web, 
χρησιμοποιούνται   HTML (  HyperText  MarkUp  Language  )  για  την  αναπαράσταση  της 
πληροφορίας, CSS ( Cascading Style Sheets ) για την μορφοποίηση της και Javascript[2] για 
ασύγχρονες λειτουργίες (ajax), popup με πληροφορίες, animations και διάφορα άλλα.

Είναι  εκτός  του  σκοπού  αυτής  της  διπλωματικής  να  αναφερθούμε  αναλυτικά  στα 
παραπάνω. Θα αναφέρουμε όμως τρία εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ως συμπλήρωμα στο 
Front-End κομμάτι.
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3.2.1 Sass

To Sass (Syntactically Awesome Stylesheets)  [3]  είναι  μια γλώσσα μορφοποίησης που 
σχεδιάστηκε από τον Hampton Catlin [4], αναπτύχθηκε από τους Nathan Weizenbaum και 
Chris Eppstein [5]  και  μεταγλωττίζεται σε Cascading Style Sheets (CSS).

Κάθε φορά που αποθηκεύουμε ένα αρχείο γραμμένο σε sass ( τα αρχεία sass έχουν την 
επέκταση .scss)  και τo μεταγλωττίζουμε,  αυτό παράγει ένα αντίστοιχο αρχείο css το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί για την μορφοποίηση της εφαρμογής.

Ο λόγος που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε Sass αντί μόνο css είναι ότι το Sass έχει τα  
εξής χαρακτηριστικά:

• Χρήση μεταβλητών

Έτσι μπορούμε να ορίζουμε ένα χρώμα για παράδειγμα στην αρχή του αρχείου και να το 
χρησιμοποιούμε ως μεταβλητή παντού.

• Εμφώλευση

Μπορούμε να έχουμε εμφωλευμένους κανόνες σε αντίθεση με το  css  που οι κανόνες είναι 
γραμμικοί.

• Επέκταση/Κληρονομικότητα

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε κάποιους κανόνες μορφοποίησης για κάποια κλάση 
και αργότερα να φτιάξουμε μια κλάση που την επεκτείνει κληρονομώντας τους κανόνες της.

• Mixins

Τα  mixins   είναι  κάποια  κομμάτια  κώδικα  που  λειτουργούν  ως  μικρά  αυτοτελή 
προγράμματα και επιτρέπουν επαναχρησιμοποίηση του κώδικα σύμφωνα με την DRY  αρχή.

• Tελεστές

Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  μαθηματικοί/λογικοί  τελεστές  αλλά  και  τελεστές 
διακλάδωσης όπως if/while  κ.α.

Ένα μικρό παράδειγμα κώδικα σε  γλώσσα sass φαίνεται παρακάτω:

@for $i from 1 through 3 {

  .item-#{$i} { width: 2em * $i; }

}
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Το παραπάνω θα μεταγλωττιστεί σε:

.item-1 {

  width: 2em; }

.item-2 {

  width: 4em; }

.item-3 {

  width: 6em; }

3.2.2 Jquery

Το jQuery [6] είναι μια μικρή σε μέγεθος βιβλιοθήκη, γραμμένη σε Javascript, συμβατή με 
όλους τους φυλλομετρητές (browsers) που κυκλοφορούν, η οποία απλοποιεί την εκμάθηση 
και την χρήση της γλώσσας Javascript που χρησιμοποιείται στην δημιουργία ιστοσελίδων και 
web εφαρμογών. Το jQuery έχει πολύ πλούσια χαρακτηριστικά.

Το jQuery δεν κάνει μόνο την χρήση της Javascript πιο εύκολη και λιγότερη χρονοβόρα, 
αλλά  εξαλείφει  και  τα  προβλήματα  συμβατότητας  που  συνεπάγονται  την  χρήση  της.
Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2006 από τον John Resig και είναι ένα ελεύθερο λογισμικό 
και λογισμικό ανοιχτού κώδικα που διατίθεται κάτω από τους όρους της GNU General Public 
License (GPL) [7] και της MIT License [8] .

Για  να  χρησιμοποιήσει  κάποιος  jQuery  αρκεί  να  κατεβάσει  την τελευταία έκδοση  της 
βιβλιοθήκης από την επίσημη ιστοσελίδα του [6]  και να την συμπεριλάβει στην κεφαλίδα 
του αντίστοιχου αρχείου HTML.

Υπάρχει  μια  πολύ  μεγάλη  και  ενεργή  κοινότητα  προγραμματιστών  που  έχουν 
δημιουργήσει  διάφορα  plugins  (  ενσωματώσιμα  και  αυτοτελή  κομμάτια  κώδικα)  με  την 
χρήση του jQuery, τα οποία μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει, εκμηδενίζοντας έτσι τον 
χρόνο δημιουργίας του εφέ που επιθυμεί.

Μια από τις μεγάλες ευκολίες που προσφέρει η χρήση jQuery είναι κατά την ασύγχρονη 
κλήση ajax  (  Asynchronous  Javascript  +  XML)[9]  .  Όταν  γίνεται  μια  κλήση μέσω ajax, 
αποστέλλεται  ένα POST  ή ένα GET αίτημα στον διακομιστή,  ενώ η σελίδα στην οποία  
βρισκόταν ο χρήστης δεν αλλάζει.  Η κλήση γίνεται ασύγχρονα έτσι ώστε,  όταν γίνεται  η 
ανταλλαγή δεδομένων με τον διακομιστή, μόνο ένα μικρό τμήμα της σελίδας να αλλάζει 
(  όπως  π.χ.  Το  περιεχόμενο  ενός  div).  H  χρήση  ajax  στις  ιστοσελίδες  χρησιμοποιείται  
ευρύτατα και βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη.

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε Ajax σε δύο σημεία: Όταν ο διορθωτής σημειώνει 
μια απάντηση ως “προτεινόμενη” και όταν ο φοιτητής επιθυμεί να διαγράψει μια εικόνα που 
έχει μεταφορτώσει ως απάντηση σε κάποια ερώτηση.
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Τέλος, η jQuery καθιστά απλή την διάσχιση του DOM ( Document Object Model) καθώς 
και τον χειρισμό events ( όπως το κλικ του ποντικιού, το focus out από ένα πεδίο μιας φόρμας 
κτλ) και την τροποποίηση όλου του εγγράφου.

3.2.3 Foundation Zurb

Tα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθιση τα Front-End frameworks. Πρόκειται 
για ένα σύνολο από προκατασκευασμένα templates με κάποια έτοιμη μορφοποίηση αλλά και 
ενσωματωμένες  λειτουργικότητες  (  όπως  carousel,  popup  κ.α.)  τα  οποία  έχουν  το 
χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ εύκολα επεκτάσιμα και μπορεί κάποιος με μικρές αλλαγές να 
παράγει το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.

Η χρήση  Front-End frameworks βοηθάει τον προγραμματιστή να μην δαπανά χρόνο σε 
συνήθη  κομμάτια  κώδικα  όπως  μενού  σελίδας,  επικεφαλίδα  ή  άλλα  παρόμοια,  αλλά  να 
επικεντρώνεται  σε  πιο  απαιτητικά  τμήματα  όπως  η  ανταλλαγή  δεδομένων  με  την  βάση 
δεδομένων.

Κάποια  γνωστά  Front-End  frameworks  είναι  το  Bootstrap,  το   Foundation,  και  το 
KickStrap.

Eμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το  Foundation της Zurb [10], καθώς θεωρήσαμε 
ότι μας καλύπτει σε όσα χρειαζόμαστε για την παρούσα διπλωματική.

To Foundation κυκλοφόρησε πρώτη φορά τον Οκτώβρη του 2011 [11],  ως  project  της 
εταιρίας  Zurb  υπό  την  MIT  άδεια  ελεύθερου  λογισμικού  .  Την  ώρα  συγγραφής  της 
διπλωματικής (Ιούνιος 2014) βρίσκεται στην έκδοση 5.

Το  Foundation,  εκτός  από  πληθώρα  έτοιμων  στυλ  και  templates,  παρέχει  διάφορα 
κομμάτια javascript κώδικα που μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη. Περιέχει 
επίσης έτοιμα κομμάτια κώδικα για συνήθως χρησιμοποιούμενα τμήματα ΗΤΜL, όπως μενού 
πλοήγησης, κουμπιά, φόρμες κ.α.

Το Foundation χρησιμοποιεί εκτός των άλλων ΗΤΜL, Sass  και jQuery.
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3.3 Back-End τεχνολογίες

3.3.1 Python

H  Python [12][13],  είναι  μια  αντικειμενοστραφής  γλώσσα  προγραμματισμού  υψηλού 
επιπέδου. Έχει δυναμικό σύστημα τύπων,  αυτόματη διαχείριση μνήμης και χαρακτηρίζεται 
από καθαρό και ευανάγνωστο κώδικα κάνοντας χρήση tabs αντί για παρενθέσεις ή αγκύλες 
για εμφωλευμένο κώδικα..

Η σύλληψη της Python έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και η ανάπτυξης της άρχισε 
τον Δεκέμβρη του 1989 από τον  Guido van Rossum  [14] στο  CWI της Ολλανδίας ως 
διάδοχος της  γλώσσας ABC.

Στον   Van Rossum , λόγω του καθοριστικού ρόλου του στην ανάπτυξη και πρόοδο της 
 Python, έχει δοθεί από την μεγάλη κοινότητα της γλώσσας ο τίτλος benevolent dictator for  
life (BDFL).

Η Python   είναι  μια  κομψή και  ισχυρή γλώσσα, χαρακτηριστικά που διαφαίνονται  στο 
μανιφστο, το The Zen of Python [15]  τμήμα του οποίου παραθέτεται ακολούθως:

Beautiful is better than ugly.

Explicit is better than implicit.

Simple is better than complex.

Complex is better than complicated.

Flat is better than nested.

Sparse is better than dense.

Readability counts.

Errors should never pass silently.

Η Python  2.0  κυκλοφόρησε  στις  16  October  2000,  με  αυτόματη  συλλογή  σκουπιδιών 
(garbage  collector)  και  υποστήριξη  για  Unicode.  Μετά  από  αυτή  την  ημερομηνία,  η 
κοινότητα της Python άρχισε να πληθαίνει με γοργούς ρυθμούς.

Παρότι  σχετικά  νέα  γλώσσα,  έχει  μεγάλο  πλήθος  βιβλιοθηκών  για  χειρισμό  αρχείων, 
πινάκων, συμβολοσειρών κ.α.

Η  Python  3.0  (  που  ονομάζεται  επίσης  Python  3000  ή  py3k),  κυκλοφόρησε  στις  3 
Δεκεμβρίου 2008 μετά από μεγάλη περίοδο δοκιμών.

Κάποια κύρια χαρακτηριστικά της Python είναι:

• Απλότητα
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Η Python είναι μια απλή και  μινιμαλιστική γλώσσα. Αυτή η ομοιότητα της Python με 
ψευδοκώδικα είναι ένα από τα πιο ισχυρά σημεία της. Επιτρέπει στον προγραμματιστή   να 
συγκεντρώνεται στη λύση του προβλήματος αντί στην ίδια τη γλώσσα. Η σύνταξη της είναι 
ασυνήθιστα απλή. Αυτό την καθιστά εύκολη στην εκμάθηση.

• Ελεύθερη και Ανοικτού Κώδικα

• Γλώσσα υψηλού επιπέδου

Η διαχείριση της μνήμης που χρησιμοποιείται από τα προγράμματά είναι ευθύνη της ίδιας 
της γλώσσας.

• Φορητή

Λόγω  του  ανοικτού  της  κώδικα,  η  Python  έχει  υλοποιηθεί  και  λειτουργεί  σε  πολλές 
πλατφόρμες.

• Διερμηνευόμενη

Η  χρήση  της  Python  γίνεται  πιο  εύκολη  αφού  δε  χρειάζεται  να  ανησυχεί  ο  
προγραμματιστής για τη μεταγλώττιση του προγράμματος, τη σύνδεση με τις κατάλληλες 
βιβλιοθήκες, κ.λπ, κ.λπ. Αυτό επίσης κάνει τα προγράμματα της Python εξαιρετικά φορητά, 
αφού  μπορεί  κάποιος   να  αντιγράψει  το  πρόγραμμα  Python  που  έφτιαξε  σε  έναν  άλλο 
υπολογιστή και να δουλέψει και πάλι.

• Αντικειμενοστρεφής

Η Python υποστηρίζει τόσο το διαδικασιοστρεφή προγραμματισμό (procedure-oriented) 
όσο  και  τον  αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό  (object-oriented).  Στο  διαδικασιοστρεφή 
προγραμματισμό, το πρόγραμμα δομείται πάνω σε διαδικασίες ή συναρτήσεις οι οποίες δεν 
είναι  τίποτε  άλλο  από  επαναχρησιμοποιήσιμα  κομμάτια  από  προγράμματα.  Στις 
αντικειμενοστρεφείς  γλώσσες,  το  προγράμματα δομούνται  πάνω σε  αντικείμενα  τα  οποία 
συνδυάζουν δεδομένα και λειτουργικότητα. Η Python έχει έναν πολύ ισχυρό αλλά πολύ απλό 
τρόπο για αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, ειδικά όταν συγκρίνεται με μεγάλες γλώσσες 
όπως η C++ ή η Java.

• Επεκτάσιμη

Αν χρειάζεται   ένα  κρίσιμο  κομμάτι  κώδικα  να  τρέχει  πολύ  γρήγορα  ή  αν  πρέπει  να 
υπάρχει ένα κομμάτι  ενός αλγόριθμου που να μην είναι  ανοικτό, τότε μπορεί κάποιος να 
προγραμματίσει εκείνο το κομμάτι σε C ή C++ και μετά να το χρησιμοποιήσει από το Python 
πρόγραμμά του.

• Ενσωματώσιμη

Μπορεί κάποιος να ενσωματώσει την Python μέσα στα προγράμματα σε C/C++ .

• Εκτεταμένες βιβλιοθήκες

Η  Πρότυπη  βιβλιοθήκη  της  Python  [16]  είναι  πραγματικά  τεράστια.  Μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  λειτουργίες  σχετικά  με  κανονικές  εκφράσεις  (regular  expressions), 
δημιουργία  τεκμηρίωσης,  δοκιμές  μονάδων  (unit  testing),  νημάτωση,  βάσεις  δεδομένων, 
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περιηγητές ιστού, CGI, FTP, email, XML, XML-RPC, HTML, αρχεία WAV, κρυπτογράφηση, 
γραφικές διεπαφές χρήστη (GUI -graphical user interfaces), αλλά και πολλά άλλα. Όλα αυτά 
είναι διαθέσιμα όποτε είναι εγκατεστημένη η Python. Αυτό ονομάζεται φιλοσοφία 'Batteries 
Included'  της Python.  Επιπρόσθετα της πρότυπης βιβλιοθήκης,  υπάρχουν διάφορες άλλες 
βιβλιοθήκες υψηλής ποιότητας όπως η wxPython , η Twisted, η Python Imaging Library (PI)  
και πολλές άλλες.

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος για παράδειγμα το συνημίτονο από μια βιβλιοθήκη της 
python αρκεί να γράψει στην αρχή του αρχείου του:

from math import cos

3.3.2 Django

To Django [17] είναι ένα δωρεάν και ελεύθερο web application framework, γραμμένο σε 
 Python, που ακολουθεί την MVC  αρχιτεκτονική ( model–view–controller ).

Η  MVC  αρχιτεκτονική είναι ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής σύμφωνα με το οποίο η κάθε  
εφαρμογή διαιρείται σε τρία κομμάτια:

• model

Το model αναφέρεται στην πληροφορία που αναταλλάσεται μέσω του διακομιστή από και 
προς μια βάση δεδομένων.

• view

Το view χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της πληροφορίας στον χρήστη.

• controller

Ο   controller ασχολείται με την ροή ελέγχου της πληροφορίας.

Τα τρία αυτά τμήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Πράγματι, το model θα ενημερώσει το view και τον controller για το αν υπάρχει κάποια 
αλλαγή στα δεδομένα, ενώ ο controller θα αποφασίσει ποιο  view θα εμφανιστεί και με ποιο  
model.

To  Django  συντηρείται  από  τον  ανεξάρτητο  οργανισμό  Django  Software  Foundation 
(DSF).
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Ο πρωταρχικός  στόχος  του  Django  είναι  η  διευκόλυνση  της  δημιουργίας  πολύπλοκων 
ιστοσελίδων. Το Django δίνει μεγάλη σημασία στην επαναχρησιμοποίηση και φορητότητα 
των συστατικών της, στην ταχύτητα ανάπτυξης και στην αρχή DRY (don't repeat yourself). H 
Python  είναι  η  γλώσσα  στην  οποία  είναι  γραμμένη  το  Django.  Το  Django  έχει  ένα 
προαιρετικό  σύστημα  διαχείρισης  για  κάθε  εφαρμογή  που  χρησιμοποιείται  για  να 
δημιουργήσει, διαβάσει, σβήσει και ανανεώσει στοιχεία από και προς την βάση.

Το  διαχειριστικό  αυτό  μπορεί  εύκολα  να  ενεργοποιηθεί  ή  να  απενεργοποιηθεί  και  τα 
στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται σε αυτό είναι εύκολο να ρυθμιστούν.

Κάποιες  πολύ  γνωστές  ιστοσελίδες  που  χρησιμοποιούν  Django  είναι  οι:  Pinterest, 
Instagram, Mozilla, The Washington Times, Disqus, και πολλές άλλες.

H δημιουργία του Django εντοπίζεται τον φθινόπωρο του 2003 όταν οι προγραμματιστές 
στην εφημερίδα Lawrence Journal-World , Adrian Holovaty και Simon Willison, άρχισαν να 
χρησιμποιούν Python  για τις εφαρμογές τους. Η πρώτη επίσημη έκδοση του Django βγήκε 
δημοσίως τον Ιούλιο του 2005 υπό την άδεια  BSD [18] . To framework ονομάστηκε έτσι από 
τον κιθαρίστα  Django Reinhardt [19] .

Τον Ιούνιο του 2008  ανακοινώθηκε ότι το νεοϊδρυθέν Django Software Foundation (DSF) 
θα συντηρούσε το  Django στο μέλλον.

Το  Djano  είναι  ένα  πολύ  πλούσιο  framework  και  κάποια  μόνο  από  τα  πολλά 
χαρακτηριστικά του είναι:

• ORM (Object-relational mapper)

Τα μοντέλα της εφαρμογής γράφονται σε Python. Δεν χρειάζεται κάποιος να γράψει sql για 
queries εισαγωγής, διαγραφής ή ανανέωσης της βάσης, αν και αυτό παραμένει δυνατότητα 
για τον προγραμματιστή και πράγματι χρησιμοποιείται για πιο πολύπλοκα ερωτήματα προς 
τη βάση δεδομένων.

• Αυτόματη διεπαφή διαχειριστή (διαχειριστικό εφαρμογής)

Ο προγραμματιστής  δεν χρειάζεται  να γράψει  δικό του σύστημα διαχείρισης  χρηστών,  
ρόλων  και  περιεχομένων.  Το  διαχειριστικό  έρχεται  ενσωματωμένο  με  το  Django  και 
χρειάζονται μόνο λίγες γραμμές κώδικα για να χρησιμοποιηθεί.

• Κομψός σχεδιασμός URL

Ο σωστός σχεδιασμός URL είναι πολύ σημαντικός τόσο για τον χρήστη όσο και για την 
ασφάλεια και την ποιότητα της εφαρμογής. Τo Django χειρίζεται τα URLs με εύχρηστο και  
ευέλικτο τρόπο.

• Template σύστημα

Το  Django  έχει  ένα  εξαιρετικά  ισχυρό  σύστημα  templates.  Τα  templates  μπορούν  να 
ιεραρχηθούν, να επεκταθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Το Django έχει την λεγόμενη 
template language που καθιστά πολύ εύκολη την διαχείριση της πληροφορίας στις σελίδες.

Αυτό βοηθάει πολύ και στην διαχωρισμό σχεδίασης,  περιεχομένου και ερωτημάτων από 
την βάση.
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• Σύστημα Caching

Το Django έχει μηχανισμούς βελτιστοποίησης και caching για πολύ γρήγορη απόδοση.

• Πολύγλωσσο

Υποστηρίζει πολλές γλώσσες ήδη και είναι εύκολο για τον προγραμματιστή να φτιάξει μια 
πολύγλωσση εφαρμογή.

Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής μας, χρησιμοποιήθηκε η 1.6  έκδοση του Django.

3.3.3 Bάσεις δεδομένων ( MySQL, SQLite)

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε δύο ειδών βάσεις δεδομένων. Η MySQL [20]  είναι 
η  βάση  στην  οποία  είναι  στημένη  η  εφαρμογή  του  moodle  ενώ  η  SQLite  [21] 
χρησιμοποιήθηκε ως βάση δεδομένων για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

H SQLite είναι ένα σύστημα βάσεων δεδομένων συμβατό με το ISO SQL που δίνει τη  
δυνατότητα για πολλαπλούς πίνακες, triggers, views.

Μερικά άλλα χαρακτηριστικά της είναι:

• Δεν είναι server, δηλαδή εκτελείται μόνο ανά request, οπότε δεν πιάνει χώρο στη 

μνήμη ούτε καταναλώνει επεξεργαστική ισχύ.

• Στην  έκδοση  Windows,  υπάρχει  μόνο  ένα  dll  και  ένας  command  line  client,  δε 

χρειάζεται απολύτως τίποτα άλλο.

• Δε χρειάζεται καμία ρύθμιση.

• Αποθηκεύει μια βάση σε ένα μόνο αρχείο οπότε είναι πολύ εύκολη η μεταφορά.

• Εξαιρετικά γρήγορη (βέβαια όχι για πολύ μεγάλο αριθμό εγγραφών).

Είναι  ιδανική  για  desktop  και  embedded  εφαρμογές,  μάλιστα  χρησιμοποιείται  από  το 
Adobe Air,  Firefox, Safari, iPhone, Skype κλπ. Είναι αρκετά καλή και για χρήση σε web 
εφαρμογές με μικρή προς μέτρια επισκεψιμότητα.
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Η  SQLite  χρησιμοποιήθηκε  στο  στάδιο  ανάπτυξης  της  υλοποίησης  της  εφαρμογής 
(development). Όταν η εφαρμογή χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον παραγωγής (production), η 
βάση αυτή θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη όπως MySQL, PostgreSQL κ.α.

Η  MySQL που  χρησιμοποιείται  από  το  moodle,  είναι  ένα  πολύ  γρήγορο  και  δυνατό 
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Ο MySQL διακομιστής ελέγχει  την πρόσβαση στα δεδομένα έτσι ώστε να μπορούν να 
δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα , για  γρήγορη πρόσβαση και για να διασφαλίζεται ότι  
μόνο  πιστοποιημένοι  χρήστες  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στη  βάση  δεδομένων. 
Χρησιμοποιεί την SQL (Structured Query Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για 
βάσεις δεδομένων παγκόσμια . H MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της 
ξεκινά από το 1979.

Kάποια χαρακτηριστικά τς MySQL είναι τα ακόλουθα:

• Είναι ανοιχτού λογισμικού.

• Αρκετά γρήγορη.

• Εύκολη στη χρήση.

• Μεταφέρεται εύκολα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε unix ή σε windows συστήματα.

3.4 moodle

Το  moodle  (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) [22] είναι 
ελεύθερο  λογισμικό  διαχείρισης  μαθημάτων  (Course  Management  System),  ένα  σύστημα 
διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) , ένα σύστημα εικονικής μάθησης 
(Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο γενικά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών  μαθημάτων  μέσω  Διαδικτύου,  που  προσφέρει  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD του. 
Το moodle παρέχεται δωρεάν ως ως ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να τρέξει 
σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με 
πολλούς  τύπους  βάσεων  δεδομένων  (ιδιαίτερα  MySQL).  Χρησιμοποιείται  κυρίως  για  τις 
ανάγκες  της ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.  Μέχρι  τον Ιούνιο του 2013 έτρεχε σε   83.008 
sites, εξυπηρετώντας 70,696,570 χρήστες σε πάνω από  7.5 εκατομμύρια μαθήματα.

Η πρώτη έκδοση του moodle κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου του 2002.

To moodle  είναι  ανοιχτό λογισμικό και  λειτουργεί  υπό την άδεια GNU General  Public  
License [7]. Οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να προσαρμόζει, επεκτείνει ή αλλάζει το moodle 
για εμπορικές και για μη εμπορικές εφαρμογές.
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Το moodle έχει πολλές δυνατότητες και χαρακτηριστικά τα οποία επεκτείνονται συνεχώς 
λόγω της μεγάλης κοινότητας που αναπτύσσει ενσωματώσιμα κομμάτια κώδικα   (modules) 
για αυτό.

Κάποια από τα πολλά χαρακτηριστικά του moodle είναι:

• Υποβολή ασκήσεων

• Δημόσιος χώρος συζητήσεων

• Βαθμολογία

• Ανταλλαγή μηνυμάτων σε αληθινό χρόνο

• Ημερολόγιο

• Νέα/Ανακοινώσεις

• Wiki

• Ρόλοι για τους χρήστες με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ( μαθητές, καθηγητές, 

διορθωτές κ.α.)

• Διαφορετικοί τρόποι ταυτοποίησης των χρηστών ( απλή εγγραφή, ldap, κ.α.)

3.5 Ldap

Το  LDAP  (Lightweight  Directory  Access  Protocol)  [23]   είναι  ένα  σύνολο  από 
πρωτόκολλα  για  την  προσπέλαση  ή/και  αλλαγή  πληροφοριών  καταλόγου  (υπηρεσία 
καταλόγου - directory services).

Οι υπηρεσίες καταλόγου είναι μία βάση δεδομένων η οποία οργανώνει εγγραφές, και είναι 
βελτιστοποιημένη για διαδικασίες ανάγνωσης και αναζήτησης.

Βασίζεται  στο  πρωτόκολλο X.500,  αλλά  είναι  απλούστερο.  Υποστηρίζει  το 
πρωτόκολλο TCP/IP.   Χρησιμοποιεί  τη  δικτυακή διαστρωμάτωση  TCP/IP για  τα  επίπεδα 
δικτύου και μεταφοράς, σε αντίθεση με την περίπλοκη διαστρωμάτωση του μοντέλου OSI. 
Επίσης υιοθετεί και άλλες απλουστεύσεις, όπως η αναπαράσταση τιμών γνωρισμάτων και 
δομές  πληροφορίας  του  πρωτοκόλλου  ως  αλφαριθμητικά  κειμένου  (strings),  τα  οποία 
σχεδιάστηκαν ώστε να γίνεται η υλοποίηση περισσότερο απλή και εύκολη.

Σε έναν LDAP κατάλογο είναι δυνατόν να υπάρχουν εγγραφές με πληροφορίες για άτομα, 
για οργανωτικές μονάδες και γενικότερα για οτιδήποτε πόρους (servers, εκτυπωτές κλπ.)

Παρέχει  ασφάλεια,  συμβατότητα  ονομάτων,  εύκολη  συντήρηση  δεδομένων  και  επίσης 
είναι προϊόν ελεύθερου κώδικα.

Στην  παρούσα διπλωματική χρησιμοποιήθηκε ο  κατάλογος  του ldap  του πολυτεχνείου, 
στον οποίον υπάρχει πληροφορία για το κωδικό όνομα, τον κωδικό πρόσβασης, το όνομα και 
το επώνυμο του κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας.
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3.6 Git

Ένα  από  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  ανάπτυξης 
λογισμικού  είναι  ότι  γράφουμε  τον  πηγαίο  κώδικα  σε στάδια. 
Ξεκινούμε αρχικά με απλό κώδικα και δοκιμάζοντας διάφορα, προσθέτουμε, διορθώνουμε 
και  γράφουμε  περισσότερο  κώδικα.  Όταν  το  πρόγραμμα  γίνει  μεγαλύτερο,  τότε  είναι 
επιτακτικό να υπάρχει ένα σύστημα για τη διαχείριση του ιστορικού του κώδικα .

Ένα από τα συστήματα διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού είναι το git [24] , που γράφτηκε 
αρχικά από τον Linus Torvalds  [25] , ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη του πυρήνα Linux, 
του GNOME και πολλών άλλων έργων ΕΛ/ΛΑΚ. Το git είναι ένα κατανεμημένο σύστημα 
διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (Distributed Version Control System, DVCS).

To git αρχικοποιείται σε κάθε εφαρμογή με την εντολή:

git init

Κάθε φορά που κάνουμε κάποιες αλλαγές και θέλουμε να τις αποθηκεύσουμε εκτελούμε 
την εντολή

git commit

που αποθηκεύει  σε ένα αρχείο κειμένου τις  αλλαγές που κάναμε.  Οποιαδήποτε στιγμή 
θέλουμε  να  επανέρθουμε  σε  προηγούμενη  κατάσταση  του  κωδικά  μας,  μπορούμε  να  το 
κάνουμε πολύ εύκολα.

Άλλο χαρακτηριστικό του git είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποια εφαρμογή δουλεύουν 
πολλοί  άνθρωποι,  είναι  εφικτό  κάποιοι  να  δουλεύουν  στο  ίδιο  αρχείο.  Όταν  πάνε  να 
αποθηκεύσουν την δουλειά τους, το git μπορεί να συγκρίνει τις αλλαγές και σε περίπτωση 
σύγκρουσης (conflict) να τους καλέσει να επιλέξουν το τι θα αποθηκεύσουν τελικά και ποιος 
είναι αυτός που έκανε την αλλαγή.

Το git μπορεί να στηθεί τοπικά ή σε κάποιον απομακρυσμένο διακομιστή στον οποίον θα 
έχουν πρόσβαση μέλη που δουλεύουν στην ίδια εφαρμογή. Κάθε προγραμματιστής που θέλει 
να δουλέψει στην εφαρμογή μπορεί να εκτελέσει:

git push

για να δημοσιεύσει τις αλλαγές που έχει κάνει στην υπόλοιπη ομάδα ή:

git pull

για να ανανεώσει τα αρχεία του με αλλαγές που έχουν κάνει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
του.

Ένα ακόμα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του  git είναι ότι επιτρέπει μη-γραμμικές αλλαγές 
με χρήση των διακλαδώσεων του ιστορικού (branches).
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Η φαινομενική απλότητα του git  δεν πρέπει  να ξεγελάει:  το git  είναι  ένα σύστημα με 
τεράστιες  δυνατότητες  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  πολλούς  χρήστες  σε  μεγάλες 
εφαρμογές.
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4  Σχεδιασμός εφαρμογής

Το επόμενο βήμα μετά την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων της εφαρμογής που 
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 και την επιλογή των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν 
όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  3,  είναι  η  δημιουργία  στατικών  ιστοσελίδων  με  χρήση 
τεχνολογιών Front-End:  ΗΤΜL, css ( sass) και Javascript ( jQuery)  ώστε να υπάρχει μια  
σαφής εικόνα των λειτουργιών που πρέπει να υλοποιηθούν κατά το Back-End κομμάτι της 
διπλωματικής.

Για την δομή και την βασική μορφοποίηση της διεπαφής χρησιμοποιήθηκε το Front-end 
framework Foundation Zurb το οποίο αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Στο  παρόν  κεφάλαιο,  θα  αναλύσουμε  αρχικά  τους  ρόλους  των  χρηστών  και  των 
διαχειριστών του συστήματος για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας και στην συνέχεια 
θα παρουσιάσουμε τις στατικές σελίδες της εφαρμογής.

4.1 Εφαρμογή, διαχειριστικό και ρόλοι

Στο  κεφάλαιο  2  είχε  γίνει  μικρή  αναφορά  στην  εφαρμογή  και  το   διαχειριστικό  που 
αναπτύχθηκαν στην παρούσα διπλωματική. Εδώ θα διαφανούν καθαρότερα οι λειτουργίες 
τους και οι διαφορές τους.

Αρχικά  θα  αναφέρουμε  τους  ρόλους  των  εγγεγραμμένων  χρηστών  της  ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας  του   moodle  και  κατόπιν,  θα δούμε  πώς  αυτοί  οι  ρόλοι  μεταφέρονται  στην 
εφαρμογή μας.

4.1.1 Moodle χρήστες και ρόλοι

Η εφαρμογή μας θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της βάσης δεδομένων  του moodle που 
έχει στηθεί για το εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών.

Οι πιθανοί ρόλοι  που ορίζονται μέσω του moodle είναι:

• student : Θα καλείται εφεξής  moodle_student
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• non-editing teacher:  Θα καλείται moodle_examiner.  Πρόκειται  για  τον χρήστη ο 

οποίος  μπορεί  να διορθώνει  τις  ασκήσεις  αλλά  χωρίς  να μπορεί  να εισάγει  ή  να 
τροποποιεί την τελική βαθμολογία κάθε φοιτητή για το μάθημα.

• teacher:  Θα καλείται moodle_teacher. Έχει  όλα  τα  δικαιώματα  του 

moodle_examiner, αλλά επιπρόσθετα εισάγει/τροποποιεί την τελική βαθμολογία για 
τους φοιτητές του μαθήματος του.  

Σημειώνεται ότι ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικό ρόλο για κάθε μάθημα. Για  
παράδειγμα  μπορεί  να είναι  moodle_teacher  σε  κάποιο  μάθημα και  moodle_examiner  σε 
κάποιο άλλο. Αυτό δεν είναι μην πιθανό σενάριο,  αλλά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός 
ακεραιότητας του moodle που να το απαγορεύει.

4.1.2 Διαχειριστικό, χρήστες  και ρόλοι

Το διαχειριστικό είναι η διεπαφή του χρήστη, στην οποία οι χρήστες αφού ταυτοποιηθούν 
μπορούν να επιτελέσουν λειτουργίες που θα αναλυθούν ακολούθως.

Για το διαχειριστικό, η πρόσβαση γίνεται αρχικά από έναν υπερχρήστη (superuser) που 
δημιουργείται όταν εγκαθίσταται η εφαρμογή. Αυτός ο υπερχρήστης, o οποίος θα ονομάζεται 
εφεξής  admin_superuser,  μπορεί  να  επιτελέσει  οποιαδήποτε  διαδικασία  εγγραφής, 
ανάγνωσης, τροποποίησης και διαγραφής στο  διαχειριστικό (CRUD, create, read, update,  
delete).

Ο admin_superuser  δεν  χρειάζεται  να είναι  μέλος  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  και  το 
όνομα του και ο κωδικός πρόσβασης του ορίζονται αυθαίρετα κατά την εγκατάσταση της 
εφαρμογής.

Κάθε  χρήστης  (  ανεξαρτήτως  αν  είναι  εγγραμμένος  στο  moodle)  που  κάνει  επιτυχώς 
είσοδο  με  τα  ακαδημαϊκά  του  στοιχεία  στην  εφαρμογή,  καταχωρείται  στην  βάση  του 
διαχειριστικού ως απλός χρήστης( admin_user ).

Όταν ο admin_superuser συνδεθεί στο διαχειριστικό βλέπει την λίστα των admin_user που 
αναφέρθηκε παραπάνω.

Κατά την κρίση του ή μετά από αίτηση, μπορεί να τοποθετήσει κάποιους χρήστες στην 
ομάδα 'examiners' ή στην ομάδα 'teachers'.

Θα αναφερόμαστε στους examiners  ως admin_examiners  και στους teachers  ως 
admin_teachers.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο.
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 Σχεδιασμός εφαρμογής

Οι admin_teachers και οι admin_examiners όταν κάνουν είσοδο στην εφαρμογή βλέπουν 
κάποιες διαφορετικές σελίδες από αυτές που βλέπουν οι απλοί αdmin_users.

Οι χρήστες μέσω του διαχειριστικού μπορούν:

• Ως admin_users: Δεν έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό

• Ως admin_examiners: Δεν έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό

• Ως admin_teachers: Έχουν δικαιώματα ανάγνωσης, δημιουργίας και αλλαγής για τις 

ασκήσεις, τις υποβολές, τις ερωτήσεις και τις προτεινόμενες απαντήσεις.

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  δικαιώματα  κάθε  ομάδας  χρηστών  μπορούν  να 
τροποιοιηθούν μέσω του διαχειριστικού από τον/τους admin_superusers.

• Ως  admin_superusers:  Πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης,  δημιουργίας,  αλλαγής και 

διαγραφής για χρήστες, μαθήματα, ασκήσεις, υποβολές, ερωτήσεις και απαντήσεις. 
Επιπλέον, μπορούν να αλλάζουν ομάδες στους χρήστες.
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Εικόνα 1: Διαχειριστικό. Είσοδος ως admin_superuser
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4.1.3 Εφαρμογή και χρήστες

Για την εφαρμογή, η είσοδος γίνεται με τους ακαδημαϊκούς κωδικούς πρόσβασης ( ldap).

Αφού γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινόητατας μέσω του 
ldap server, τα δεδομένα που επιστρέφει ο   ldap ελέγχονται μέσω της βάσης χρηστών του 
moodle που έχει στηθεί για το εργαστήριο δικτύων και επιστρέφεται ως αποτέλεσμα το σε 
ποια μαθήματα είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης και τι ρόλους έχει σε καθένα από αυτά.

Ανάλογα  με  τους  ρόλους  που  έχουν  οι  χρήστες  στο  moodle,  μέσω  της  διεπαφής  της 
εφαρμογής μας μπορούν:

• Ως moodle_students:

Να υποβάλλουν ασκήσεις μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

• Ως moodle_examiners:

Να βαθμολογούν ασκήσεις φοιτητών για τα μαθήματα στα οποία είναι υπεύθυνοι.

Να βλέπουν προτεινόμενες απαντήσεις.

Να ορίζουν κάποιες απαντήσεις ως προτεινόμενες.

Να βλέπουν τελική βαθμολογία φοιτητών /μάθημα.

• Ως moodle_teachers:

Όλα τα δικαιώματα των moodle_examiners.
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Να  εισάγουν  και  να  αλλάζουν   την  τελική  βαθμολογία  για  κάθε  φοιτητή  στα  
μαθήματα που είναι υπεύθυνοι.

4.2  Σελίδες και λειτουργία εφαρμογής

Η πρώτη σελίδα που βλέπει κάποιος όταν επισκέπτεται την αρχική σελίδας της εφαρμογής 
είναι μια φόρμα που τον προτρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή ( Εικόνα 3).

Δεν υπάρχει κάποια σελίδα εγγραφής στην εφαρμογή, καθώς η εγγραφή στα μαθήματα 
γίνεται μέσω του moodle.

Σε  περίπτωση  λανθασμένου  συνδυασμού  κωδικού  username/password  εφανίζεται 
προειδοποιητικό  μήνυμα  λάθους.To  username/password  θα  ταυτοποιηθούν  μέσω  της 
υπηρεσίας ldap   που έχει στηθεί στο εργαστήριο δικτύων.Σε περίπτωση  επιτυχούς σύνδεσης, 
ελέγχεται αν ο χρήστης ανήκει στην ομάδα εξεταστών, καθηγητών ή είναι απλός χρήστης.

4.2.1 Είσοδος ως φοιτητής
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Σε περίπτωση που είναι απλός χρήστης οδηγείται σε μια σελίδα όπου μπορεί να δει τα 
μαθήματα στο οποία είναι εγγεγραμμένος μέσω moodle και τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί 
μέσω διαχειριστικού. Για κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά μπορεί να δει τις ενεργοποιημένες 
ασκήσεις  συνοδευόμενες  από  την ένδειξη  “Ανοιχτή”  αν δεν  έχει  δοκιμάσει  ποτέ  να  τις 
υποβάλει. Για κάθε άσκηση μπορεί να δει και την εκφώνηση της άσκησης σε μορφή pdf.

Αν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος σε καμία άσκηση στο moodle του εμφανίζεται το  
μήνυμα:  “Δεν  έχεις  γραφτεί  σε  κάποιο  μάθημα”,  συνοδευόμενο  από  την  προτροπή  “Για 
αλλαγή  Ομάδας,  διαγραφή  από  μάθημα  ή  εγγραφή  σε  μάθημα  μεταβείτε  στην 
σελίδα courses.cn.ntua.gr”.

Αν η αναφορά έχει αποθηκευτεί από την πλευρά του φοιτητή, έχει την ένδειξη “Ημιτελής”, 
ενώ αν έχει υποβληθεί έχει την ένδειξη “Υπεβλήθη”.

Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να οδηγηθεί σε μια σελίδα ώστε να μπορεί να βλέπει τις 
ασκήσεις μόνο συγκεκριμένου μαθήματος κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο του μαθήματος.
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Κάνοντας  κλικ  στην  “Ανοιχτή”  ή  “Ημιτελής”  άσκηση,  βλέπει  την  σελίδα  στην  οποία 
πρέπει να συμπληρώσει την αναφορά.

Eνδεικτική συμπλήρωση άσκησης φαίνεται στην επόμενη εικόνα:
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Η απάντηση του φοιτητή μπορεί να είναι τύπου κειμένου ή τύπου αρχείου εικόνας.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής πατήσει “Προσωρινή Αποθήκευση” η ως τώρα πρόοδος του 
αποθηκεύεται και ο φοιτητής ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα.

Αν πατήσει υποβολή του εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Αν ο φοιτητής επιλέξει να συνεχίζει τότε και πάλι ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα.
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Στην κάτω δεξιά πλευρά υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί  στην αρχική σελίδα αλλά που 
εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα:

Aν ο φοιτητής προσπαθήσει να υποβάλει την άσκηση από IP που είναι εκτός της λίστας  
των επιτρεπόμενων δικτύων θα του εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

Παρατήρηση:  Σε  κάθε  σελίδα  της  εφαρμογής,  ο  χρήστης  κάνοντας  κλικ  πάνω  στο 
λογότυπο του πολυτεχνείου μπορεί να μεταφερθεί στην αρχική σελίδα.

4.2.2 Είσοδος ως εξεταστής

Σε  περίπτωση  που  ο  χρήστης  που  εισέρχεται  στην  εφαρμογή  ανήκει  στις  ομάδες 
“εξεταστές” ή “καθηγητές” ( admin_examiner, admin_teacher) , τότε μετά την είσοδο του 
στην εφαρμογή, οδηγείται στην σελίδα όπου υπάρχει ένας πίνακας για το κάθε μάθημα στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος μέσω  moodle και δείχνει τις αναφορές που έχουν υποβληθεί από 
κάθε ομάδα και για κάθε άσκηση.
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Εικόνα 7: Προειδοποιητικό μήνυμα για επιστροφή στην αρχική σελίδα

Εικόνα 8: Σφάλματα κατά την υποβολή
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Στον πίνακα μπορεί να δει με μπλε χρώμα τις αδιόρθωτες υποβολές, ώστε να μπορεί να τις 
εντοπίσει πιο εύκολα, και με μαύρο χρώμα τις διορθωμένες.

Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  δει  πόσες  ασκήσεις  είναι  αδιόρθωτες/διορθωμένες  από  μία 
ομάδα για όλες τις ασκήσεις αλλά και από όλες τις ομάδες για μία άσκηση.

Αν  πατήσει  στον  σύνδεσμο  με  την  ένδειξη  “pdf”  μπορεί  να  δει  την  εκφώνηση  της  
εργαστηριακής άσκησης.

Τέλος μπορεί να δει τις συνολικές αναφορές για αυτό το μάθημα.

Κάνοντας  κλικ  σε  κάποιο  σύνδεσμο  με  την  ένδειξη  “Χ  διορθωμένες/αδιόρθωτες”, 
οδηγείται σε μια σελίδα με λίστα από υποβολές.
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Στην σελίδα αυτή μπορεί να κάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Να δει και  να τροποποιήσει τις βαθμολογίες των υποβληθέντων υποβολών.
• Να βαθμολογήσει τις αβαθμολόγητες ασκήσεις.
• Να επιλέξει να κατεβάσει τις απαντήσεις μιας άσκησης σε μορφή pdf.
• Nα επιλέξει πολλές ασκήσεις τσεκάροντας τα αντίστοιχα checkboxes και να 

κατεβάσει τις απαντήσεις σε μορφή pdf.  
• Να επιλέξει όλες ή να απο-επιλέξει όλες τσεκάροντας το checkbox που 

βρίσκεται στην κεφαλή της λίστας.
• Να ταξινομήσει τις υποβολές που βλέπει ανά άσκηση/ομάδα, ονοματεπώνυμο 

και ημερομηνία υποβολής κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο κάθε στήλης.

Σε περίπτωση που επιλέξει “View”  ο εξεταστής οδηγείται στην σελίδα που δείχνει την 
άσκηση μαζί με τις απαντήσεις του φοιτητή.
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Στην  σελίδα  αυτή  φαίνεται  η  εκφώνηση  της  άσκησης  και  από  κάτω  η  απάντηση  του 
φοιτητή.  Κάτω από αυτό,  στο ροζ πλαίσιο,  φαίνεται  η  προτεινόμενη απάντηση,  αν αυτή 
υπάρχει.

Το αστέρι που υπάρχει δίπλα σε κάθε απάντηση επιτελεί την εξής λειτουργία:

Αν  πατηθεί,  τότε  η  αντίστοιχη  απάντηση  αποθηκεύεται  ως  προτεινόμενη  και  σε 
μελλοντικές διορθώσεις θα εμφανίζεται αυτή στο ροζ πλαίσιο.

Υπάρχει η δυνατότητα για απόκρυψη/εμφάνιση της εκφώνησης των ερωτήσεων αλλά και 
για απόκρυψη/εμφάνιση των προτεινόμενων απαντήσεων.
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Πάνω από τις απαντήσεις εμφανίζονται γενικά στοιχεία για την υποβολή όπως ημερομηνία 
υποβολής, ομάδα, MAC address, IP, σχόλια του φοιτητή προς τον εξεταστή κ.α.

Τέλος, στο κάτω μέρος υπάρχει πεδίο για υποβολή της βαθμολογίας της άσκησης.

Αν ο εξεταστής πατήσει στον σύνδεσμο “Βαθμολογίες” θα οδηγηθεί σε μια οθόνη όπου 
μπορεί να δει συνοπτικά τις βαθμολογίες των φοιτητών ανά μάθημα και ανά εργαστηριακή 
άσκηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εξεταστής δεν μπορεί να εισάγει ούτε να τροποποιήσει την 
τελική βαθμολογία.

4.2.3 Είσοδος ως καθηγητής

Όταν ο χρήστης εισέρχεται ως καθηγητής, βλέπει όλες τις σελίδες που βλέπει ο εξεταστής, 
αλλά  επιπρόσθετα,  μπορεί  να  εισάγει  την  τελική  βαθμολογία  για  κάθε  φοιτητή  για  τα 
μαθήματα στα οποία έχει οριστεί ως καθηγητής μέσω moodle.
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Εικόνα 12: Προβολή τελικής βαθμολογίας
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Εικόνα 13: Προβολή και εισαγωγή τελικής βαθμολογίας



Διαχείριση της εφαρμογής

5 Διαχείριση της εφαρμογής

Σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είδαμε το πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  η  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της  εφαρμογής  από  τους  φοιτητές  για  την 
υποβολή  των  αναφορών  τους,  και  από  τους  εξεταστές/καθηγητές  για  την  βαθμολόγηση 
αυτών.  Αναφερθήκαμε  ήδη  επιφανειακά  στην  ύπαρξη  διαχειριστικού  συστήματος 
( διαχειριστικό )  το οποίο χειρίζεται την εφαρμογή.

Στο παρόν κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης του  
διαχειριστικού  και  μπορεί  να  λειτουργήσει  και  ως  εγχειρίδιο  χρήσης  της  διπλωματικής 
εργασίας.

5.1 Εισαγωγή

Στο διαχειριστικό έχουν πρόσβαση αρχικά, οι χρήστες που δημιουργούνται από αυτόν που 
εγκαθιστά την εφαρμογή. Οι αρχικοί χρήστες έχουν πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής, 
τροποποίησης και διαγραφής σε όλα τα αντικείμενα που διαχειρίζεται η εφαρμογή.

Τα αντικείμενα αυτά είναι:  τα  μαθήματα,  οι  ασκήσεις,  οι  ερωτήσεις,  οι  προτεινόμενες 
απαντήσεις, οι υποβολές των φοιτητών, οι βαθμολογήσεις των μαθημάτων και οι χρήστες της 
εφαρμογής.

Οι αρχικοί χρήστες θα αναφέρονται εφεξής ως admin_superusers.

Περισσότερα  για  την δημιουργία  των  admin_superusers  θα  αναφέρουμε  στο  κεφάλαιο 
“Εγκατάσταση της εφαρμογής”.

Για τις οθόνες που θα ακολουθήσουν, ο admin_superuser μας, έχει το όνομα “admin”

Θα δούμε τι μπορεί να κάνει στο διαχειριστικό ένας χρήστης ο οποίος έχει πρόσβαση σε 
αυτό ως admin_superuser.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Η  πρώτη  οθόνη  που  βλέπει  ο  admin  όταν  προσπαθήσει  να  συνδεθεί  είναι  αυτή  που 
φαίνεται στην εικόνα 14.

Μετά την επιτυχή του είσοδο, μεταφέρεται σε μια σελίδα που έχει την ακόλουθη μορφή:
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Εικόνα 14: [Admin] Είσοδος στο διαχειριστικό

Εικόνα 15: [Αdmin] Αρχική σελίδα



Διαχείριση της εφαρμογής

Σε αυτή τη σελίδα, φαίνεται στην αριστερή στήλη, το ιστορικό των πράξεων που έχει κάνει 
ο admin ενώ δεξιά παρουσιάζονται τα τμήματα της διαχείρισης της εφαρμογής.

Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε καθένα από αυτά παρακάτω.

5.2 Auth

Πρόκειται για το κομμάτι αυτό ασχολείται με την διαχείριση των χρηστών της εφαρμογής 
και του διαχειριστικού.

5.2.1 Χρήστες

Αν ο χρήστης πατήσει τον σύνδεσμο  “Χρήστες” θα οδηγηθεί σε μια οθόνη που του δείχνει  
το κωδικό όνομα του κάθε χρήστη, το email  του, το ονοματεπώνυμο του ενώ η τελευταία 
στήλη “Κατάσταση προσωπικού” δείχνει το αν ο χρήστης έχει πρόσβαση στο διαχειριστικό ή 
όχι.

Oι χρήστες που φαίνονται δημιουργούνται με δύο τρόπους:
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Εικόνα 16: [Admin] Αuth-Xρήστες



Διαχείριση της εφαρμογής

Ο πρώτος τρόπος είναι κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής και του διαχειριστικού. Οι 
χρήστες αυτοί δεν χρειάζεται να είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο δεύτερος  τρόπος είναι  αφού κάνουν είσοδο στην εφαρμογή με τα ακαδημαϊκά τους 
διαπιστευτήρια. Τότε καταγράφονται και στην βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχουμε υλοποιήσει την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω 
του  καταλόγου  του   ldap  διακομιστή  που  είναι  στημένος  στο  εργαστήριο  δικτύων  του 
Πολυτεχνείου. Θα μπορούσε με μικρές αλλαγές, κάποιος άλλος προγραμματιστής να επιλέξει 
διαφορετικό μη-ακαδημαϊκό τρόπο ταυτοποίησης.

Οι διαχειριστικό δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο έγινε η ταυτοποίηση.

Μέσω  του  διαχειριστικού  μπορούμε  ως  admin_superusers  να  δημιουργήσουμε  νέους 
χρήστες ή να τροποποιήσουμε τους  ήδη εγγεγραμμένους.

Σε περίπτωση που επιλέξουμε να προσθέσουμε νέο χρήστη, η αρχική οθόνη είναι αρκετά 
απλή και φαίνεται παρακάτω.

Το μόνο που ζητάει είναι κωδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Αφότου δημιουργηθεί ο νέος χρήστης, οδηγούμαστε σε μια οθόνη στην οποία μπορούμε να 
προσθέσουμε επιπλέον πληροφορίες για τον χρήστης μας.

Στην ίδια οθόνη οδηγούμαστε την περίπτωση που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε κάποιον 
υπάρχοντα χρήστη.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Εκτός από τα πεδία που αφορούν στις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, υπάρχουν 
κάποια πεδία που σχετίζονται με τα δικαιώματα του.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρήστης όταν δημιουργηθεί είναι ενεργός εκτός αν αποεπιλεγεί το 
αντίστοιχο πεδίο.

Αν επιλέξουμε να τσεκάρουμε  το  πεδίο “Κατάσταση Προσωπικού” τότε  ο  χρήστης θα 
μπορεί με το  όνομα του και τον κωδικό πρόσβαση του να συνδεθεί στο διαχειριστικό.

Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσβαση του περιορίζεται μόνο στις σελίδες της εφαρμογής.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Το  πεδίο  “Κατάσταση  Υπερχρήστη”  καθιστά  τον  χρήστη  υπερχρήστη.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση ο χρήστης αποκτά πλήρη δικαιώματα.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να τοποθετηθεί στις διαθέσιμες ομάδες “Examiner” και “Teacher”.

Το τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες αυτοί στην εφαρμογή εξηγήθηκε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο.

Υπάρχει ακόμα, η δυνατότητα σε κάποιον χρήστη να δοθούν συγκεκριμένα διακαιώματα 
όπως αυτά παρουσιάζονται στην λίστα “Διαθέσιμα δικαιώματα”.

Παρόλο που υπάρχει  αυτή η δυνατότητα,  στην παρούσα διπλωματική,  προτιμήθηκε τα 
διακαιώματα να δοθούν με μορφή δικαιωμάτων ομάδων, αντί μεμονωμένα.

5.2.2 Ομάδες

Αν επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα του διαχειριστικού και πατήσουμε τον  σύνδεσμο 
“Ομάδες” θα δούμε την ακόλουθη οθόνη:

Για τους σκοπούς της διπλωματικής αυτής, μας αρκούν οι δύο ομάδες που βλέπουμε, και  
παρόλο που δίνεται η δυνατότητα για προσθήκη νέας ομάδας, δεν θα έχει πρακτική σημασία.

Ως  προέκταση  αυτής  της  διπλωματικής  εργασίας  βέβαια,  κάποιος  θα  μπορούσε  να 
επεκτείνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας χρήση και άλλων ομάδων.

Αν θελήσουμε να δούμε τι δικαιώματα έχει η κάθε ομάδα στο διαχειριστικό θα οδηγηθούμε 
σε μια οθόνη που θα έχει την μορφή του σχήματος 20.

43

Εικόνα 19: [Admin] Auth- Ομάδες



Διαχείριση της εφαρμογής

Ο teacher έχει δικαιώματα ανάγνωσης και τροποποίησης  για τις ασκήσεις, τις ερωτήσεις 
και  τις  απαντήσεις.  Έχει  δικαιώματα  τροποποίησης  για  τις  υποβολές  και  δικαιώματα 
προσθήκης,  αλλαγής και  διαγραφής  για  το τμήμα του  διαχειριστικού  που κάνει  parse  τα 
αρχεία που δημιουργούν ερωτήσεις και προτεινόμενες απαντήσεις.

Δεν έχει νόημα κάποιος να να μπορεί να δημιουργήσει νέες υποβολές, καθώς αυτό γίνεται 
μόνο από τους χρήστες-φοιτητές.  

Οι examiners δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο διαχειριστικό. Οι  examiners μπορούν μόνο 
να δουν τις υποβολές των φοιτητών από την εφαρμογή και να τις βαθμολογήσουν

5.3 Ασκήσεις

Το επόμενο κομμάτι του διαχειριστικού αφορά στα μαθήματα και τις ασκήσεις τους.

Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα μαθήματα, ασκήσεις, ερωτήσεις, 
προτεινόμενες απαντήσεις, να δούμε τις υποβολές των φοιτητών αλλά και να ρυθμίσουμε 
κάποια γενικές ρυθμίσεις για την εμφάνιση της εφαρμογής.
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Διαχείριση της εφαρμογής

5.3.1 Αpplications

Ο  πρώτος  σύνδεσμος  είναι  τα  “Αpplications”.  Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία, 
υλοποιήθηκε μόνο μία εφαρμογή: η ηλεκτρονική πλατφόρμα της υποβολής εργαστηριακών 
ασκήσεων για το εργαστήριο δικτύων υπολογιστών.

Συνεπώς,  όταν  πατήσουμε  πάνω  στον  σύνδεσμο  “Applications”  θα  δούμε  μόνο  μία 
εφαρμογή που ονομάζεται “Εργαστήριο Δικτύου Υπολογιστών”.

Όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει,  το  διαχειριστικό  είναι  εξαιρετικά  ευέλικτο  και  μπορεί 
μελλοντικά από κάποιον άλλο φοιτητή να επεκταθεί και μδ παραπάνω από μία εφαρμογές.

Αν εισέλθουμε στην σελίδα λεπτομερειών του “Εργαστηρίου Δίκτυων Υπολογιστών”, θα 
δούμε την ακόλουθη οθόνη:

Δίνεται στον admin  η δυνατότητα να αλλάξει τα ακόλουθα πεδία:

• Title:  Πρόκειται  για  τον  τίτλο  της  εφαρμογής,  όπως  αυτός  εμφανίζεται  σε  κάθε 

σελίδα στην κεφαλίδα, δίπλα από το λογότυπο του πολυτεχνείου.

• Tab  Title:  Πρόκειται  για  το  λεκτικό  που  εμφανίζεται  στην  καρτέλα  του 

φυλλομετρητή τον οποίον επισκέπτονται οι χρήστες της εφαρμογής.
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Διαχείριση της εφαρμογής

• Footer  Content:  Εδώ  εισάγουμε  οτιδήποτε  επιθυμούμε  να  εμφανιστεί  στο  κάτω 

μέρος της σελίδας.  Μπορούμε να εισάγουμε HTML για να βάλουμε συνδέσμους, 
λίστες κ.α.

• Extra styles:  Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε κάποιους κανόνες css οι  οποίοι  θα 

υπεργράψουν όσους κανόνες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή.

• Info:  Εδώ μπορούμε να γράψουμε κάποιο  γενικό  μήνυμα που εμφανίζεται  στους 

φοιτητές σε όλες τις σελίδες της εφαρμογής.

Τα πεδία Footer Content, Extra Styles και Info δεν είναι υποχρεωτικά.

5.3.2 Courses

Στο σημείο αυτό δημιουργούνται τα μαθήματα.

Η αρχική οθόνη είναι η ακόλουθη:

Μόνο  οι  admin_superusers  μπορούν  να  δημιουργήσουν  ή  να  διαγράψουν  μαθήματα 
(Courses).  Χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή,  επειδή  αν  κάποιος  διαγράψει  ένα  μάθημα 
διαγράφονται όλες οι ασκήσεις που είναι συνδεδεμένες με αυτό, καθώς και όλες οι υποβολές 
των φοιτητών που σχετίζονται με το μάθημα αυτό.

Σε περίπτωση που ένα μάθημα δεν θέλουμε να είναι πια ορατό στην εφαρμογή, συνίσταται 
η απενεργοποίηση του με τρόπο που θα δούμε παρακάτω παρά η οριστική διαγραφή του.

Σε  περίπτωση  που  αποφασίσει  κάποιος  να  διαγράψει  ένα  μάθημα  θα  οδηγηθεί  στην 
ακόλουθη οθόνη:
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Διαχείριση της εφαρμογής

Για την προσθήκη νέου μαθήματος υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

• Νame: Ο τίτλος του μαθήματος όπως αυτός θα φαίνεται στην εφαρμογή.

• Code: Ο κωδικός του μαθήματος όπως αυτός είναι καταχωρημένος στο moodle.

Προσοχή: Ο κωδικός αυτός πρέπει να συμφωνεί με τον αντίστοιχο του moodle  ώστε να 
μπορεί να γίνει η διασύνδεση της πλατφόρμας μας με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του 
moodle.

Aπό αυτόν τον κωδικό εξάγονται πληροφορίες όπως καθηγητές μαθήματος, φοιτητές οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το μάθημα, ποιοι έχουν οριστεί ως εξεταστές και λοιπές 
πληροφορίες.

• Semester: Επιλογή ανάμεσα σε εαρινό (summer) και χειμερινό (winter) εξάμηνο.

Από το εξάμηνο και τον κωδικό του μαθήματος, εξάγεται η πληροφορία για το ακαδημαϊκό 
έτος που ανήκει το μάθημα.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

5.3.3 Εxercises

Αφού δημιουργήσουμε τα μαθήματα μας, μπορούμε να προσθέσουμε ασκήσεις για κάθε 
μάθημα.

Στην επόμενη εικόνα φαίνονται κάποιες ασκήσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Για κάθε  άσκηση εμφανίζεται  ο  τίτλος  της,  ο  αύξων αριθμός  της για  κάθε  μάθημα,  η 
κατάσταση της ( ενεργή/ ανενεργή ) και το μάθημα στο οποίο ανήκει.

Να σημειωθεί ότι σε ολόκληρο το διαχειριστικό οι πίνακες είναι ταξινομήσιμοι με κλικ 
πάνω στον τίτλο της κάθε στήλης.

Μια τυπική οθόνη  άσκησης φαίνεται παρακάτω:
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Διαχείριση της εφαρμογής

Tα πεδία της κάθε άσκησης είναι:

• Τitle: Ο τίτλος της άσκησης όπως θα εμφανίζεται στην εφαρμογή

• Theory: Εισαγωγική θεωρία για την άσκηση. Μπορεί να περιέχει και html tags.

• Course: Μάθημα στο οποίο ανήκει η άσκηση. Να σημειωθεί ότι για να δημιουργηθεί 

μια άσκηση πρέπει να προϋπάρχει το μάθημα που θα την περιέχει.

• Release Date: Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε η άσκηση.

• Number: Ο αριθμός της άσκησης ( για το μάθημα στο οποίο ανήκει ).

• PDF: Το αρχείο pdf με τη θεωρία της άσκησης.  Για να ανεβάσουμε το αρχείο πρέπει 

να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο δεξιά το οποίο θα μας οδηγήσει σε κάποια οθόνη για 
ανέβασμα ή επιλογή αρχείου.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Τα πεδία Title, Course και  Number είναι υποχρεωτικά.

Στην συνέχεια, εμφανίζονται οι ερωτήσεις της άσκησης.

Κάθε ερώτηση έχει τα εξής πεδία:

• Text: Πρόκειται για την εκφώνηση της ερώτησης. Η σύνταξη της ερώτησης μπορεί 

να ακολουθεί κανόνες markdown [1]

• Order: Πεδίο που δείχνει την σειρά της ερώτησης. Μπορεί να είναι 1, 2.3.5  κτλ

• Suggested Answer: Προτεινόμενη απάντηση. Επίσης επιδέχεται σύνταξη markdown

• Answer Type: Πεδίο επιλογής ανάμεσα σε Text, Image και Empty. Το Text  είναι 

προεπιλεγμένο και υποδηλώνει ότι η μορφή της απάντησης θα είναι κείμενο. Image 
σημαίνει  ότι  ο  φοιτητής  μπορεί  να  ανεβάσει  εικόνα  ως  απάντηση  ενώ  Empty 
σημαίνει  ότι  η  ερώτηση  είναι  ουσιαστικά  κάποια  θεωρία  ή  υπόδειξη  και  δεν 
χρειάζεται απάντηση.

5.3.4 Grades

Σε αυτό το τμήμα βρίσκονται οι τελικοί βαθμοί για κάθε μάθημα ανά φοιτητή.

Βλέπουμε όχι μόνο τι βαθμό πήρε ο κάθε φοιτητής για κάθε μάθημα αλλά και ποιος έβαλε 
τον τελικό αυτό βαθμό.

Η βαθμολογία μπορεί να ανήκει στην κλίμακα Α-F ή 0-10.
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Διαχείριση της εφαρμογής

5.3.5 Submissions

Στο τμήμα των υποβολών μπορούμε να δούμε τις υποβολές όλων των φοιτητών για όλες 
τις ασκήσεις.

Στην αρχική οθόνη φαίνεται ο τίτλος της άσκησης, το όνομα του φοιτητή, η κατάσταση της 
υποβολής του ( incomplete, completed, corrected ) , ο βαθμός του και ο εξεταστής ο οποίος 
έκανε την τελευταία  βαθμολόγηση.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Aν  κάποιος  κάνει  κλικ  πάνω  στον  τίτλο  της  άσκησης  μιας  υποβολής,  μπορεί  να  δει  
πληροφορίες που σχετίζονται με την υποβολή.

Τα πεδία IP, MAC address, comments και PC name  αφορούν στα πεδία που συμπλήρωσε ο 
φοιτητής κατά την υποβολή του.

Το πεδίο calculated IP υπολογίζεται μέσω Django [26].

5.4 Parsing

Στο  τελευταίο  τμήμα  του  διαχειριστικού,  οι  χρήστες  μπορούν  να  αναφορτώνουν 
κατάλληλα μορφοποιημένα αρχεία , τα οποία μέσω Django γίνονται parse και παράγουν τις 
ασκήσεις για κάθε άσκηση. Το κάθε αρχείο πρέπει να είναι αρχείο κειμένου και να  περιέχει  
τις  ερωτήσεις  σε markdown μορφή [1],  αριθμημένες  και  με  <TAB> μεταξύ αριθμού και 
κειμένου ερώτησης. Είναι σε UNIX newline format και UTF-8 (με BOM) κωδικοποίηση.

Kάθε  γραμμή  που  ξεκινάει  χωρίς  αρίθμηση,  θεωρείται  τμήμα  θεωρίας.  Παράδειγμα 
τέτοιου αρχείου για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο βρίσκεται στο παράρτημα Α.

5.4.1 Questions

Στο τμήμα αυτό φαίνονται τα αρχεία τα οποία έχουν δημιουργήσει τις ερωτήσεις για τα 
αντίστοιχα μαθήματα.

Για  να  εισάγει  κάποιος  αρχείο  προς  parsing  πρέπει  πατήσει  το  κουμπί  “προσθήκη 
question”.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Θα  οδηγηθεί  σε  μια  οθόνη  που  θα  τον  προτρέπει  να  επιλέξει  σε  ποια  άσκηση  θα  
μεταφορτώσει το αρχείο που επιθυμεί.

Eκεί, αφού επιλέξει άσκηση, θα πρέπει να μεταφορτώσει το μορφοποιημένο αρχείο. Αν 
πατήσει  το εικονίδιο δεξιά του πεδίου TXT θα μεταβεί  στην επόμενη οθόνη FileBrowser 
όπου μπορεί να επιλέξει κάποιο αρχείο από αυτά που υπάρχουν ήδη ή να μεταφορτώσει νέο 
αρχείο.
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Διαχείριση της εφαρμογής

Μια ακόμα επιλογή είναι να τσεκάρει την επιλογή “Purge”. Εδώ χρειάζεται προσοχή γιατί 
με  την  επιλογή  αυτή  διαγράφονται  όλες  οι  ερωτήσεις  που  αφορούν  στην  συγκεκριμένη 
άσκηση και αντικαθίστανται από τις νέες ερωτήσεις.

Αφού ο χρήστης μεταφορτώσει το αρχείο και επιλέξει “Αποθήκευση” μπορεί να μεταβεί 
στην  οθόνη  της  άσκησης  και  να  δει  τις  ερωτήσεις  έτσι  όπως  αυτές  έχουν  εισαχθεί  στα 
αντίστοιχα πεδία.

Σημείωση:  Όλες οι ερωτήσεις που γίνονται parse,  θεωρούνται  ερωτήσεις  τύπου “Text”. 
Αλλαγή αυτής της επιλογής γίνεται μόνο μέσω της οθόνης της αντίστοιχης άσκησης.

5.4.2 Suggested Answers

Το τμήμα αυτό είναι ίδιο με το τμήμα των ερωτήσεων με τη μόνη διαφορά ότι τα αρχεία 
που αναφορτώνονται δημιουργούν τις προτεινόμενες απαντήσεις για τις ασκήσεις.
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 Θέματα υλοποίησης

6  Θέματα υλοποίησης

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε κάποια θέματα υλοποίησης της εφαρμογής μας. Θα 
περιγράψουμε την MVC αρχιτεκτονική και  τον τρόπο που την χειρίζεται  το  Django,  θα 
παρουσιάσουμε το σχήμα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε και θα αναλύσουμε τη 
σχεδίαση των urls της εφαρμογής.

Θα παρουσιάσουμε κάποια μικρά κομμάτια κώδικα ενώ ο πλήρης κώδικας βρίσκεται στο 
cd που συνοδεύει την παρούσα διπλωματική εργασία.

6.1 MVC αρχιτεκτονική

To ΜVC μοντέλο είναι ένα μοντέλο δομής του κώδικα που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες 
τις  γλώσσες  προγραμματισμού.   Τα  αρχικά  του  σημαίνουν   Model  -  View –  Controller 
( Μοντέλο – Διεπαφή – Ελεγκτής ). Βοηθάει στον διαχωρισμό του  Front-End και του Back-
End μέρους υλοποίησης μιας εφαρμογής.

To Βack-End μέρος αφορά στα μοντέλα ( Models ) που θα χρησιμοποιήσουμε αλλά και 
στις απαραίτητες κλήσεις από και προς τον διακομιστή. To Front-End μέρος ασχολείται με 
την παραγωγή της διεπαφής του χρήστη.

Πιο αναλυτικά, το επίπεδο Model:

• Καταγράφει ποια αντικείμενα ( μοντέλα ) θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή μας.

• Καταγράφει ποιες είναι οι ιδιότητες τους και οι μέθοδοι τους

• Στο Django όλα τα μοντέλα βρίσκονται όλα στο αρχείο models.py

Tο επίπεδο  View:

• Eίναι υπεύθυνο για την παραγωγή της διεπαφής.

• Αποτελούνται κυρίως από  HTML κώδικα.

• Έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες μεταβλητές.

• Στο Django τα αρχεία που είναι υπεύθυνα για το View κομμάτι καλούνται templates.
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 Θέματα υλοποίησης

Τέλος, ο Controller:

• Ρυθμίζει την αλληλεπίδραση με τον διακομιστή.

• Ολόκληρο το Django δρα ως contoller της εφαρμογής.

• Aποφασίζει ποιο View θα κληθεί με ποιο model. Αυτό το καθορίζει στο Django το 

αρχείο urls.py σε συνδυασμό με το views.py.

• Eπιστρέφει τα δεδομένα που έστειλε ο χρήστης στο κατάλληλο μοντέλο.

• Παρουσιάζει τα δεδομένα του μοντέλου μέσω ενός view.

• Eίναι  το  πρώτο  και  τελευταίο  τμήμα  κώδικα  που  τρέχει  καθώς  ο  χρήστης 

επισκέπτεται και αλληλεπιδρά σε μία σελίδα.

• Ελέγχει όλη την εφαρμογή ( =controller).

H  δόμηση του κώδικα με μορφή αρχιτεκτονικής MVC βοηθάει πολύ στον καθαρότερο 
κώδικα και στην ευκολότερη αποσφαλμάτωση ( debugging ).
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6.2 Βάση δεδομένων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πλατφόρμα που υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια εκπόνησης 
της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δρα συνεργατικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
moodle   που  είναι  εγκατεστημένη  στο  εργαστήριο  Δικτύων  Υπολογιστών  του  Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Συνεπώς, το πρώτο βήμα στην σχεδίαση της βάσης δεδομένων μας ήταν να μελετήσουμε 
την βάση δεδομένων του  moodle και από τους πίνακες αυτής να εξάγουμε τους πίνακες οι  
οποίοι θα περιείχαν την πληροφορία που χρειαζόμαστε σχετικά με τα διαθέσιμα μαθήματα, 
την  εγγραφή  των  χρηστών  στο  moodle  και  τον  ρόλο  καθενός  εξ  αυτών  (  καθηγητής, 
διορθωτής, φοιτητής ).

Οι πίνακες που χρησιμοποιήσαμε μαζί με τα πεδία τους φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα:
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Στη  συνέχεια,  σχεδιάσαμε  την  βάση  δεδομένων  μας.  Το  σχήματα  της  φαίνεται  στην 
ακόλουθη εικόνα.

Το  Django  χρησιμοποιεί  έναν  πολύ  ενδιαφέρον  τρόπο  για  να  υλοποιήσει  ο 
προγραμματιστής  την  βάση  δεδομένων  του.  Αντί  να  δημιουργήσουμε  τους  πίνακες  που 
θέλουμε απευθείας μέσω του γραφικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων 
που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ( όπως πχ το phpmyadmin)  μπορούμε να καταχωρήσουμε 
τα μοντέλα ( ή αντικείμενα ) της βάσης δεδομένων μαζί με τις συσχετίσεις τους στο αρχείο 
models.py και μετά να τρέξουμε την εντολή:

syncdb

Αυτή η εντολή θα μεταφράσει τα μοντέλα μας σε εντολές SQL και θα εισάγει τα μοντέλα 
μας σε όποια βάση δεδομένων έχουμε επιλέξει και ρυθμίσει στο αρχείο settings.py.

Τα μοντέλα του  Django λοιπόν όχι μόνο δεν χρειάζεται να γνωρίζουν καμία πληροφορία  
για την βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί αλλά και  μας δίνεται  η δυνατότητα  να 
έχουμε μοντέλα στο αρχείο models.py που να ανήκουν σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
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Για κάθε μοντέλο μπορούμε να ορίσουμε στην ίδια κλάση  τις μεθόδους κάποιου instance 
της  κλάσης  ή  κάποια  μέθοδο  για  όλη  την  κλάση.  Αυτό  θα  διαφανεί  με  το  παράδειγμα 
σύνταξης του μοντέλου Course.

class Course(models.Model):

   SEMESTERS = (

        ('E', 'Summer'),

        ('W', 'Winter'),

    )

# Εδώ ορίζονται τα πεδία του μοντέλου.

     name = models.CharField(max_length=128)

     code = models.CharField(max_length=64)

     semester = models.CharField(max_length=1, 
choices=SEMESTERS, default='E')

     is_active = models.BooleanField(default=True)

# Εδώ ορίζεται η ιδιότητα του μοντέλου school_year που υπολογίζει το ακαδημαϊκό 
# έτος ενός συγκεκριμένου Course

     @property

     def school_year(self):

      try:

           year = int(self.code[-4:])

         except:

           year = date.today().year

         next_year = year+1

         last_year = year-1

         if self.semester == 'E':

            return '%d-%d' % (last_year, year)

         else:

            return '%d-%d' % (year, next_year)

# Ιδιότητα του μοντέλου που επιστρέφει όλες τις ασκήσεις ενός Course

@property

def exercises(self):

return self.exercise_set.filter(is_active=True)
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# Iδιότητα που αντιστοιχίζει ένα Course με το αντίστοιχο του moodle

@property

def moodle_course_id(self):

try:

     courseid = 

MdlCourse.objects.using('users').get(shortname=self.cod
e).pk

     except:

           courseid = None

     return courseid

    # Ιδιότητα ολόκληρης της κλάσης που επιστρέφει όλα τα ενεργά Courses

@classmethod

def active_courses(cls):

return cls.objects.filter(is_active=True)

6.3 Σχεδίαση URLs

Στην  εφαρμογή  μας  δώσαμε  μεγάλη  έμφαση στην  σημασιολογία  των  URLs  (Uniform 
Resource Locator)  που μπορεί να επισκεφτεί ως χρήστης. Με την υλοποίηση εύχρηστων και  
λογικών URLs, βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη αφενός, αφετέρου μπορεί να λειτουργήσει 
η  εφαρμογή  και  ως  ΑPI.  Αυτό  σημαίνει  ότι  από  το   URL και  μόνο  είναι  ξεκάθαρο  τι 
πληροφορία θα ανταλλαγεί μεταξύ του διακομιστή και του χρήστη.

Τα URLs  που υλοποιήσαμε στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι τα εξής:

/accounts/login/  Εδώ ταυτοποιούνται οι χρήστες.

/assignments/ Όταν κάποιος ταυτοποιημένος χρήστης επισκέπτεται αυτό το URL, βλέπει 
μια λίστα με όλα τα μαθήματα στα οποία είναι εγγραμμένος ως φοιτητής και τις ενεργές 
εργασίες των αντίστοιχων μαθημάτων.

/assignments/<course_code>/ Το ίδιο με προηγουμένως με τη διαφορά ότι βλέπει μόνο τις 
ασκήσεις του μαθήματος με κωδικό <course_code>
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/assignments/<course_code>/<exercise_number>  Μπορεί  να  δει  την  αναφορά  της 
άσκησης με αύξοντα αριθμό <exercise_number> του μαθήματος με κωδικό <course_code>. 
Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβάλει την αναφορά, ο φοιτητής μπορεί να την δει αλλά όχι να 
την τροποποιήσει ή να την ξαναϋποβάλει.

/assignments/examiner/ Εδώ φαίνονται όλα τα μαθήματα του ταυτοποιημένου χρήστη στα 
οποία είναι εγγεγραμμένος ως διορθωτής/καθηγητής μέσω moodle και ένας συγκεντρωτικός 
πίνακας με όλες τις ενεργές τους ασκήσεις και όλες τις αδιόρθωτες και διορθωμένες υποβολές 
φοιτητών ανά τμήμα και ανά άσκηση.

/assignments/examiner/<course_code>/  Ο διορθωτής/καθηγητής μπορεί να δει μια λίστα 
με τις αδιόρθωτες υποβολές των φοιτητών για το μάθημα με κωδικό  <course_code>. Στην 
ίδια σελίδα μπορεί να εισάγει βαθμολογίες.

/assignments/examiner/<course_code>/<exercise_number> Ο  διορθωτής/καθηγητής 
βλέπει την λίστα με τις αδιόρθωτες υποβολές των φοιτητών για την άσκηση με αύξων αριθμό 
<exercise_number> του μαθήματος με κωδικό  <course_code> . Στην ίδια σελίδα μπορεί να 
εισάγει βαθμολογίες.

Στα  δύο παραπάνω urls μπορεί να προστεθεί το query parameter filtering.

Έτσι το url:

/assignments/examiner/<course_code>/?filtering=all  δείχνει  τις  διορθωμένες  και  τις 
αδιόρθωτες υποβολές ενώ το

/assignments/examiner/<course_code>/?filtering=corrected δείχνει μόνο τις διορθωμένες.

/assignments/answer/<exercise_id>/<user_id> Ο  διορθωτής/καθηγητής  βλέπει  τις 
απαντήσεις  του  φοιτητή  με  id  <user_id>  για  την  άσκηση  με  μοναδικό  αναγνωριστικό 
<exercise_id>.

/assignments/grades Ο καθηγητής μπορεί να βλέπει έναν πίνακα με όλα τα μαθήματα στα 
οποία  έχει  οριστεί  ως  καθηγητής,  μαζί  με  όλες  τις  υποβολές  των  φοιτητών  και  τις 
βαθμολογίες που έχουν πάρει στις επιμέρους ασκήσεις. Στην ίδια σελίδα μπορεί να εισάγει  
την τελική βαθμολογία του φοιτητή για το μάθημα του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω URLs  αφορούν στις σελίδες της εφαρμογής και όχι 
του διαχειριστικού, καθώς στο διαχειριστικό ο χειρισμός και η κατασκευή των URLs είναι 
ευθύνη του ίδιου του Django.
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7  Εγκατάσταση της εφαρμογής

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξηγήσουμε πώς γίνεται η εγκατάσταση της εφαρμογής σε κάποιον 
διακομιστή. Θα αναφέρουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και θα αναλύσουμε τις 
διάφορες επιλογές εγκατάστασης.

Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ένα  Ubuntu μηχάνημα.

Θεωρούμε ότι έχουμε φτιάξει έναν φάκελο  projects ενώ η εφαρμογή μας θα ονομάζεται 
django_cn και θα βρίσκεται μέσα στον φάκελο  projects.

7.1 Προαπαιτούμενα

Πριν  ξεκινήσουμε  με  τις  οδηγίες  εγκατάστασης,  θα  πρέπει  να  πληρούνται  ορισμένες 
προϋποθέσεις.

7.1.1 Python και PIP

Aρχικά θεωρούμε ότι στο μηχάνημα μας υπάρχει εγκατεστημένη η Python. Η Python στα 
Ubuntu συστήματα είναι προεγκατεστημένη. Σε περίπτωση που δεν είναι θα πρέπει να την 
κατεβάσουμε και να την εγκαταστήσουμε.

Για να ελέγξουμε το αν έχουμε την Python εγκατεστημένη ή όχι, μπορούμε να τρέξουμε 
την εντολή:

python

σε ένα command line παράθυρο.

Στη συνέχεια, θα μας χρειαστεί το pip. To pip είναι έναν πακέτο της Python [27] το οποίο  
εγκαθιστά και διαχειρίζεται άλλα πακέτα της Python.

Για να το εγκαταστήσουμε τρέχουμε στο μηχάνημα μας ως υπερχρήστες την εντολή:

sudo apt-get install python-pip
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7.1.2 Moodle

Θα πρέπει να υπάρχει μια λειτουργική εγκατάσταση moodle, στην οποία να υπάρχουν τα  
μαθήματα  για  τα  οποία  ενδιαφερόμαστε  να  μπορούν  οι  φοιτητές  να  υποβάλλουν  τις 
εργαστηριακές τους αναφορές.

Δεν χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση στον κώδικα του moodle παρά μόνο πρόσβαση στην 
βάση δεδομένων αυτού.

Θα χρειαστούμε τα στοιχεία:

• Είδος βάσης: Στην παρούσα διπλωματική, η βάση του moodle ήταν MySQL.

• Όνομα βάσης: Το όνομα της βάσης ήταν  'moodle'

• User: To όνομα χρήστη για πρόσβαση στην βάση δεδομένων.

• Password: Ο κωδικός πρόσβασης για τον χρήστη της βάσης δεδομένων.

• Host: Ποιος host θα χρησιμοποιηθεί για να συνδεθούμε με τη βάση.

Τα  παραπάνω  στοιχεία  θα  χρησιμοποιηθούν  στο  αρχείο  settings.py  του  κώδικα  της 
εφαρμογής.

7.1.3  Ldap

Εφόσον στην εφαρμογή μας, η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται μέσω του ldap, θα πρέπει 
να έχουμε διασφαλίσει ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν.

Η πρόσβαση στον  ldap είναι ευθύνη του υπεύθυνου δικτύου του κόμβου στον οποίον θα 
εγκαταστήσουμε την εφαρμογή μας.

Για να συνδέσουμε την εφαρμογή μας με τον  ldap, θα χρειαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία:

• Ldap server uri: Στην εφαρμογή μας ήταν "ldap://bellerephon.cn.ntua.gr/"

• OU: Πρόκειται για το Organizational Unit, δηλαδή την ομάδα στην οποία ανήκουν οι 

χρήστες. Στην εφαρμογή μας είναι το “people”.

• DC:  Πρόκειται  για  το  Domain  Component.  Μας  δείχνει  σε  ποιο  υποδέντρο  του 

καταλόγου  του  ldap  θα  αναζητήσουμε  τους  χρήστες  μας.  Στην  εφαρμογή  μας, 
αναζητάμε  τους  χρήστες  μας  στο  εργαστήριο  δικτύων  του  πολυτεχνείου,  οπότε 
dc=cn,dc=ntua,dc=gr.

Τα παραπάνω στοιχεία θα τα χρησιμοποιήσουμε και πάλι στο αρχείο settings.py.

Για  λεπτομέρειες  σχετικά  με  την  ενσωμάτωση  της  ldap  ταυτοποίησης  σε  ένα  Django 
projects, μπορεί να διαβάσει κάποιος την σχετική τεκμηρίωση [28].
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7.2 Εικονικό περιβάλλον ( Virtual Environment)

Το επόμενο βήμα για την εγκατάσταση της εφαρμογής μας είναι προτεινόμενο αλλά όχι 
απαραίτητο. Πρόκειται για την ενεργοποίση κάποιου εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο θα 
στηθεί η εφαρμογή μας.

Ένα εικονικό περιβάλλον (virtual environment)  είναι ένα απομονωμένο ενεργό αντίγραφο 
της Python  το οποίο μας επιτρέπει να εργαζόμαστε σε κάποια εφαρμογή, χωρίς αυτό να 
επηρεάζει άλλες εφαρμογές που έχουμε στήσει στο ίδιο μηχάνημα.

Για  παράδειγμα,  αν  έχουμε  μια  εφαρμογή  που  χρειάζεται  Django  έκδοση  1.6  και 
συντηρούμε ήδη μια εφαρμογή που χρειάζεται Django 1.4, θα εμφανιζόντουσαν  προβλήματα 
συμβατότητας μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων.

Όταν ενεργοποιούμε  εικονικό  περιβάλλον  για  κάθε  εφαρμογή,  διασφαλίζουμε  ότι  κάθε 
έκδοση Django θα αφορά στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Στην παρούσα διπλωματική χρησιμοποιήσαμε την επέκταση virtualenvwrapper [29] του 
πακέτου virtualenv [30] της Python.

Για να εγκαταστήσουμε το virtualenvwrapper τρέχουμε ως υπερχρήστες την εντολή:

sudo pip install virtualenvwrapper

Στην  συνέχεια,  ρυθμίζουμε  το  virtualenvwrapper  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  δημιουργεί 
εικονικά περιβάλλοντα για τις εφαρμογές που έχουμε μέσα στον φάκελο  projects/

Προσθέτουμε τις ακόλουθες γραμμές στο τέλος του αρχείου  .bashrc (  ή .zshrc ή όποιο 
άλλο shell startup αρχείο χρησιμοποιούμε):

export WORKON_HOME=$HOME/.venvs

export PROJECT_HOME=$HOME/projects

source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

Τέλος δημιουργούμε ένα εικονικό περιβάλλον για τον φάκελο django_cn  στον οποίον θα 
βρίσκεται όλος ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής μας:

mkvirtualenv django_cn

Όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το εικονικό περιβάλλον, τρέχουμε την εντολή:

workon django_cn

και οδηγούμαστε απευθείας στον κατάλληλο φάκελο.

Σε περίπτωση που θέλουμε να εξέλθουμε από το εικονικό περιβάλλον, αρκεί να τρέξουμε 
την εντολή:

deactivate
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7.3 Εγκατάσταση

Μετά την ενεργοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε 
την εφαρμογή μας.

Αρχικά αντιγράφουμε τον φάκελο που περιέχει  τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής μας 
στον φάκελο projects που έχουμε δημιουργήσει.

Έπειτα, χρειάζεται να τρέξουμε το ακόλουθο ως  υπερχρήστες στο shell:

apt-get install python-dev libmysqlclient-dev libldap-
dev libsasl2-dev

Αυτή  η  εντολή  θα  εγκαταστήσει  τις  κατάλληλες  βιβλιοθήκες  που  χρειάζονται  για  να 
μπορέσουμε  να  εγκαταστήσουμε  τις  υπόλοιπες   Python  βιβλιοθήκες/πακέτα  που  θα 
χρειαστούν στην εφαρμογή μας.

Όλα τα πακέτα που χρειάζονται για να λειτουργήσει η εφαρμογή  μαζί με τις εκδόσεις τους 
βρίσκονται μέσα στον αρχείο requirements.txt ( Παράρτημα Β).

Για να εγκατασταθούν, χρειάζεται να μεταβούμε στον φάκελο projects/django_cn και με 
ενεργοποιημένο το εικονικό περιβάλλον, να τρέξουμε την εντολή:

pip install -r requirements.txt

Όταν  η  εγκατάσταση  τρέξει  χωρίς  σφάλματα,  είμαστε  έτοιμοι  να  δοκιμάσουμε  την 
εφαρμογή μας.

Για να δούμε ότι όντως λειτουργεί,  πρέπει να εκκινήσουμε τον δοκιμαστικό server του 
Django.   Kαι πάλι,  μέσα στον φάκελο  projects/django_cn με ενεργοποιημένο το εικονικό 
περιβάλλον, τρέχουμε το:

python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Αυτό  θα  σηκώσει  έναν  server  (  σε  περιβάλλον  ανάπτυξης  της  εφαρμογής  και  όχι  
παραγωγής ) και θα δούμε στο shell τα εξής:

Validating models...

0 errors found

June 22, 2014 - 11:46:43

Django version 1.6.2, using settings 
'django_cn.settings'

Starting development server at http://0.0.0.0:8000/

Quit the server with CONTROL-C.

Aυτό  σημαίνει  ότι  όλα  πήγαν  καλά  και  μπορούμε  να  δούμε  την  εφαρμογή  μας,  αν 
μεταβούμε στην σελίδα http://0.0.0.0:8000/
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7.4 Δημιουργία υπερχρηστών

Για  να  δημιουργήσουμε  κάποιον  υπερχρήστη  (superuser)  για  την  εφαρμογή,  o  οποίος, 
όπως έχουμε ήδη αναφέρει, θα μπορεί να συνδέεται στο διαχειριστικό σύστημα του Django 
με  πλήρη  δικαιώματα,   θα  πρέπει  να  μεταβούμε  στον  φάκελο  django_cn  και  με 
ενεργοποιημένο το virtual environment να τρέξουμε την εντολή:

manage.py createsuperuser

Στη συνέχεια ο προγραμματιστής θα κληθεί να καταχωρήσει το κωδικό όνομα και το email  
του χρήστη.

Αυτές οι δύο επιλογές μπορεί να γίνουν με μία μόνο εντολή, την:

manage.py createsuperuser –email=<user1@users.org> 
--username=<user1>

7.5 Settings.py

Κάνοντας όλα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, θα έχουμε καταστήσει 
την εφαρμογή μας πλήρως λειτουργική σε περιβάλλον ανάπτυξης.

Θα εξηγήσουμε τι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν από το αρχείο settings.py, το οποίο

βρίσκεται  ολόκληρο  στο  Παράρτημα  Γ,  και  το  οποίο   βρίσκεται  στον  φάκελο 
projects/django_cn/django_cn.

Τα  πιθανά  settings  είναι  πολλά  και  μπορούν  να  βρεθούν  στην  αντίστοιχη  σελίδα 
τεκμηρίωσης του Django.

Mία  από  τις  πρώτες  ρυθμίσεις  αφορά  το  debug  mode.  Σε  περιβάλλον  ανάπτυξης 
(development),  επιθυμούμε  να  εμφανίζονται  επεξηγηματικά  μηνύματα  σε  περίπτωση 
σφάλματος. Έτσι θέτουμε:

DEBUG = True

TEMPLATE_DEBUG = True

Όπως θα δούμε αργότερα, αυτό θα το αλλάξουμε σε περιβάλλον παραγωγής (production).

Στην εφαρμογή μας, έχουμε ήδη εξηγήσει ότι χρησιμοποιήσαμε δύο βάσεις δεδομένων: η 
μία  είναι  η  βάση  δεδομένων  του  moodle  (  MySQL)  και  η  άλλη  είναι  η  SQLite  που 
χρησιμοποιήθηκε  στο Django project.

Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στο settings.py είναι:
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DATABASES = {

    'default': {

        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',

        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),

    },

    'users': {

        'NAME': 'moodle',

        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',

        'USER': '<database_user>',

        'PASSWORD': <password>,

        'HOST': '<localhost>',

    }

}

Θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  στην  ειδική  περίπτωση της  χρήσης  SQLite  απαιτείται  το 
NAME να έχει ως τιμή το απόλυτο path της βάσης.

Σε περίπτωση που θέλουμε σύνδεση με κάποια άλλη/άλλες βάσεις, αρκεί να αλλάξουμε 
μόνο τα κατάλληλα στοιχεία στο αρχείο settings.py.

Ένα άλλο χρήσιμο setting είναι το ADMINS

ADMINS = (('Olga', 'olgabrani@ntua.gr'), ('Admin', 
'admin@cn.ntua.gr'))

Σε αυτό ορίζουμε μία πλειάδα (tuple) που περιέχει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την 
εφαρμογή. Όταν έχουμε θέσει DEBUG = False και έχει εγερθεί κάποια εξαίρεση σε κάποιo 
view, το Django θα στείλει mail σε όλους τους   ΑDMINS με πληροφορίες για το σφάλμα.

Ένα άλλο setting που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το INTERNAL_IPS.

Όσες διευθύνσεις  υπάρχουν στην λίστα του, μπορούν να βλέπουν τα σφάλματα και τις 
εξαιρέσεις, ακόμα και όταν το DEBUG έχει οριστεί ως  FALSE.

INTERNAL_IPS = ('127.0.0.1', '83.212.117.32', 
'195.251.28.254')

Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει,  η ταυτοποίηση του χρήστη που εισέρχεται στην εφαρμογή 
γίνεται μέσω ldap. Αυτό είναι προαιρετικό και θα μπορούσαμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε 
τρόπο ταυτοποίησης.

Οι τρόποι αυτοί ορίζονται στα settings με το:

AUTHENTICATION_BACKENDS = (
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    'django_auth_ldap.backend.LDAPBackend',

    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',

)

Έχει σημασία η σειρά που έχουμε βάλει τους τρόπους ταυτοποιήσης. Πράγματι, εδώ το 
Django θα αναζητήσει τον χρήστη πρώτα στο ldap και μετά στο εσωτερικό σύστημα χρηστών 
του που περιλαμβάνει και τους χρήστες που δημιουργούνται μέσω του διαχειριστικού.

Για την σύνδεση με τον ldap, χρειαζόμαστε τα ακόλουθα:

AUTH_LDAP_SERVER_URI = "ldap://bellerephon.cn.ntua.gr/"

AUTH_LDAP_BIND_DN = ""

AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = ""

AUTH_LDAP_USER_SEARCH = 
LDAPSearch("ou=people,dc=cn,dc=ntua,dc=gr",

    ldap.SCOPE_SUBTREE, "(uid=%(user)s)")

AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP = {

    "first_name": "givenName",

    "last_name": "sn",

    "email": "mail"

}

Τα τρία επόμενα settings αφορούν στους ρόλους του moodle.

STUDENT_ROLE_ID = 5

EXAMINER_ROLE_ID = 4

TEACHER_ROLE_ID = 3

Σε  διάφορα  σημεία  χρειαζόμαστε  τα  ids  που  υποδεικνύουν  τι  ρόλους  έχει  ο  κάθε 
εγγεγραμμένος στην βάση του moodle.

Το USER_LOGIN_REDIRECT_URL και το EXAMINER_LOGIN_REDIRECT_URL μας 
δείχνουν σε ποιες διευθύνσεις θα ανακατευθυνθεί ο χρήστης όταν εισέλθει στην εφαρμογή ως 
φοιτητής και ως εξεταστής/καθηγητής αντίστοιχα.

SER_LOGIN_REDIRECT_URL = '/assignments/'

EXAMINER_LOGIN_REDIRECT_URL = '/assignments/examiner/'

Αλλάζοντας  το  ακόλουθο  μπορούμε  να  αλλάξουμε  τον  τίτλο  του  διαχειριστικού 
συστήματος της εφαρμογής μας:

GRAPPELLI_ADMIN_TITLE = 'CN admin'
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Για να φαίνονται  οι  ελληνικοί χαρακτήρες στα παραγόμενα pdf με τις  απαντήσεις των 
φοιτητών, απαιτείται η χρήση της γραμματοσειράς DejaVuSansMono.

Για  να  χρησιμοποιηθεί  αυτή,  χρειάζεται  το  απόλυτο  path  της  να  συμπεριληφθεί  στα 
settings:

FONT_PATH = "<absolute_path_to>/DejaVuSansMono.ttf"

Τέλος,  το setting  ALLOWED_NETWORKS καθορίζει  τα  δυνατά δίκτυα από τα οποία 
μπορεί να κάνει υποβολή αναφοράς ένας φοιτητής. Σε αυτό, μπορούμε να ορίσουμε μια λίστα 
με τα επιτρεπόμενα δίκτυα.

ALLOWED_NETWORKS = ['147.102.0.0/16']

7.6 Aπό την ανάπτυξη στην παραγωγή

Όλα  όσα  αναφέραμε  στις  προηγούμενες  παραγράφους,  αφορούν  στην  υλοποίηση  της 
εφαρμογής μας σε περιβάλλον ανάπτυξης.

 Το περιβάλλον ανάπτυξης έχει κάποιες βασικές διαφορές από το περιβάλλον παραγωγής:

• Στο  περιβάλλον  ανάπτυξης  θέλουμε  να  μπορούμε  να  βλέπουμε  επεξηγηματικά 

μηνύματα  σε  περίπτωση  σφάλματος  ή  εξαίρεσης  ενώ  σε  περιβάλλον  παραγωγής 
θέλουμε ο χρήστης να βλέπει σφάλμα 404 (Η σελίδα δεν βρέθηκε) ή 500 (Πρόβλημα 
στον διακομιστή) αν κάτι παρουσιάσει κάποιο σφάλμα ή εξαίρεση.

• Στο περιβάλλον παραγωγής θέλουμε αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας.

• Στο  περιβάλλον  ανάπτυξης  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  μια  πιο  ελαφριά  και 

γρήγορη βάση με περιορισμένες όμως δυνατότητες για πολλαπλά αιτήματα.

• Σε περιβάλλον παραγωγής μπορεί να θέλουμε να σερβίρουμε τα στατικά αρχεία από 

κάποιον άλλον διακομιστή.

Για να μεταβούμε από την ανάπτυξη στην παραγωγή, θα πρέπει να έχουμε στήσει κάποιον  
διακομιστή όπως τον apache server, αντί να χρησιμοποιούμε τον δοκιμαστικό διακομιστή που 
προσφέρει το Django. Είναι πέραν των σκοπών της παρούσας διπλωματικής να αναφέρουμε 
αναλυτικά τις ρυθμίσεις του διακομιστή, αλλά θα καταγράψουμε τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνουμε στα αρχεία της Django εφαρμογής μας.

Σύμφωνα με τις αλλαγές μεταξύ ανάπτυξης και παραγωγής, βασικό είναι όταν μεταβούμε 
από την ανάπτυξη στην παραγωγή να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν στο debugging 
σε  False στο αρχείο settings.py:

DEBUG = False

TEMPLATE_DEBUG = False

Στη συνέχεια θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την SQLite με κάποια άλλη βάση, όπως την 
MySQL.
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Για να μπορέσουμε να δούμε την εφαρμογή μας από κάποια IP θα πρέπει να ρυθμίσουμε 
και ένα ακόμα setting, το ΑLLOWED_HOSTS. To ALLOWED_HOSTS περιέχει μια λίστα 
που  περιέχει  host/domain  names  ή  IPs  που  μπορεί  να  σερβίρει  η  εφαρμογή  μας.  Αυτό 
αποτελεί ένα μέτρο ασφαλείας για να αποτρέψει κάποιον εισβολέα που θα προσπαθήσει να 
στείλει κακόβουλα HTTP αιτήματα.

ALLOWED_HOSTS 
=['83.212.112.59','assignments.cn.ntua.gr']

To Django χρησιμοποιεί το WSGI για την μετάβαση από την ανάπτυξη στην παραγωγή. Το 
WSGI είναι τα ακρωνύμια του  Web Server Gateway Interface. Είναι μια προδιαγραφή που 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον ο web server επικοινωνεί με τις web εφαρμογές, και πώς 
οι εφαρμογές web μπορoύν να να επεξεργαστούν ένα αίτημα.

Για  να  ρυθμίσουμε  το  WSGI  αρκεί  να  επεξεργαστούμε  το  αρχείο  wsgi.py  το  οποίο 
βρίσκεται στον φάκελο projects/django_cn

Oδηγίες  για  αυτό  μπορούν  να  βρεθούν  στις  σελίδες  τεκμηρίωσης  του  Django.  Θα 
αναφέρουμε μόνο ότι  χρειάζεται  να ορίσουμε ποιο είναι  το απόλυτο μονοπάτι  στο οποίο 
βρίσκεται η εφαρμογή μας καθώς και το αρχείο που περιέχει τις ρυθμίσεις (το settings.py).

Στο αρχείο wsgi.py λοιπόν, πρέπει να συμπεριλάβουμε τα ακόλουθα:

sys.path.append(<absolute_path_to_project>')

os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", 
"django_cn.settings")
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8  Επίλογος

8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 
εργαστηριακών αναφορών για τους  φοιτητές του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών της 
σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.

Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής έγινε έχοντας ως βασικά μελήματα 
την ασφάλεια της εφαρμογής, την ταχύτητα της,  και  πάνω από όλα την διευκόλυνση του 
χρήστη και τον σεβασμό των κανόνων του ορθού προγραμματισμού.

Το  ενδιαφέρον  της  παρούσας  διπλωματικής  έγκειται  στο  ότι  μπορέσαμε  να 
ακολουθήσουμε ολόκληρη την πορεία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λογισμικού 
έτοιμου να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή. Στην αρχή, χρειάστηκε να επιλέξουμε από την 
πληθώρα εργαλείων που υπάρχουν για την δημιουργία web εφαρμογών κάτι το οποίο δεν 
ήταν εύκολο, καθώς τα περισσότερα εργαλεία έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
Ως κύριο εργαλείο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το Django web framework, επιλογή την 
οποία  δεν  μετανιώσαμε.  Πρόκειται  για  ένα  πολύ  ισχυρό,  ολοκληρωμένο  και  με  μεγάλη 
κοινότητα Python web framework με τεράστιες δυνατότητες.

Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι  ήταν η συλλογή των απαιτήσεων και  ο  σχεδιασμός της 
διεπαφής των  χρηστών της εφαρμογής. Η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας δεν 
ήταν απλή υπόθεση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ευελπιστούμε να είναι το προσδοκώμενο.

Αρκετό χρόνο αφιερώσαμε και στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. Το θέμα αυτό ήταν 
αρκετά απαιτητικό καθώς έπρεπε  να συνδυάσουμε τα δεδομένα από τον κατάλογο του ldap, 
τα στοιχεία από τη βάση του moodle και την βάση που θα φτιάχναμε για την εφαρμογή.  
Καταβάλαμε προσπάθεια ώστε ο  σχεδιασμός της βάσης δεδομένων να οδηγεί σε βέλτιστους 
χρόνους ερωτημάτων από και προς τη βάση.

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι η παρούσα διπλωματική είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

και τόσο εκπαιδευτική όσο και μελλοντικά επαγγελματική αξία.
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8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις

Η  παρούσα  διπλωματική  λειτουργεί  στην  τελική  μορφή  της,  σε  συνδυασμό  με  την 
πλατφόρμα  του  moodle  που  είναι  στημένη  στο  εργαστήριο  Δικτύων  Υπολογιστών  του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η υλοποίηση της έγινε όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι  πλήρως επεκτάσιμη και  να μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με 
κάποια διαφορετική πλατφόρμα από το  moodle.

Μια πιθανή  μελλοντική της επέκταση είναι  η προσθήκη σε  αυτήν σελίδων,  μέσω των 
οποίων  οι  καθηγητές  των  μαθημάτων  αλλά  και  οι  διορθωτές  θα  μπορούν  να  αναρτούν 
σημειώσεις,  υποδείξεις  κ.α.  για  τις  ασκήσεις  και  οι  φοιτητές  να  μπορούν  επώνυμα  να 
σχολιάζουν ή να θέτουν τις ερωτήσεις τους.

Επίσης, θα μπορούσε η πλατφόρμα να ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους 
διορθωτές/καθηγητές για τις καινούριες υποβολές που υπάρχουν προς παράδοση.

Mία ακόμα επέκταση της παρούσας εφαρμογής θα ήταν να γίνεται αυτόματη διόρθωση 
ασκήσεων με βάση κάποιες απαντήσεις πρότυπα και αυτόματος εντοπισμός αντιγράφων εκ 
μέρους των φοιτητών.

Τέλος θα μπορούσαν να υπάρχουν σελίδες με στατιστικά, στις οποίες θα παρουσιάζονται  
διαγράμματα,  γραφήματα  και  πίνακες  με  πληροφορίες  σχετικά  με  την  βαθμολόγηση,  τις 
υποβολές, το ποσοστό των ασκήσεων που έχουν απαντηθεί και άλλα.

Οι πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις είναι πολλές και περιορίζονται μόνο από την φαντασία 
του προγραμματιστή.
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Παράρτημα Α

Παρουσιάζεται ένα δείγμα αρχείου που μπορεί να περιέχει ερωτήσεις προς parsing για μια 
άσκηση:

1.1 Ποια είναι η σημασία του παραπάνω τρόπου κλήσης της εντολής telnet;

*[_Υπόδειξη_: telnet /?]*

1.2  Ποιο  είναι  το  αναγνωριστικό  που  αποστείλει  ο  εξυπηρετητής  SMTP  μετά  την 
εγκατάσταση σύνδεσης;

1.3 Ποιος είναι ο κωδικός της απόκρισης (Response code) και ποιο το νόημά του;

*[_Υπόδειξη_: Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκε παραπάνω.]*

1.4 Ποιος είναι ο κωδικός απόκρισης στην εντολή **ΗELP** του πρωτοκόλλου SMTP;

1.5 Καταγράψτε το πλήθος των υποστηριζόμενων εντολών από τον εξυπηρετητή καθώς και 
τα ονόματα τριών από αυτών με βάση την απόκριση στην παραπάνω εντολή.

1.6  Ποιος  είναι  ο  κωδικός  απόκρισης  στις  εντολές  **HELO**  και  **EΗLO**  του 
πρωτοκόλλου SMTP;

1.7 Παρατηρείτε κάποια διαφορά μεταξύ των αποκρίσεων του εξυπηρετητή στις εντολές 
**HELO** και **EHLO** του πρωτοκόλλου SMTP;

1.8  Τι  ακριβώς  δηλώνει  η  απόκριση  του  εξυπηρετητή  στην  εντολή  **EΗLO**  του 
πρωτοκόλλου SMTP;

*[_Υπόδειξη_: Συμβουλευθείτε την απάντηση της σχετικής εντολής HELP στο παράθυρο 
εντολών.]*

1.9 Είναι προφανές ότι ο εξυπηρετητής smtp.ntua.gr υποστηρίζει το ESMTP. Πότε έγινε 
αυτό εμφανές για πρώτη φορά;

1.10    Ποια είναι η απόκριση του εξυπηρετητή και ο αντίστοιχος κωδικός απόκρισης στην 
εντολή **DATA** του πρωτοκόλλου SMTP;
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1.11    Ποιος είναι ο ρόλος της τελείας που πληκτρολογείτε πριν την εντολή QUIT κατά  
την επικοινωνία SMTP με τον εξυπηρετητή;

1.12    Ποια είναι η απόκριση του εξυπηρετητή και ο αντίστοιχος κωδικός απόκρισης μετά 
το τέλος της εισαγωγής δεδομένων;

1.13    Ποιος εμφανίζεται ως αποστολέας του μηνύματος που λάβατε στην ταχυδρομική 
σας θυρίδα;

1.14    Ποιος εμφανίζεται ως παραλήπτης του μηνύματος που λάβατε στην ταχυδρομική 
σας θυρίδα;

1.15    Σε  ποια επικεφαλίδα του μηνύματος  που λάβατε  εμφανίζεται  η  απάντηση του 
εξυπηρετητή που καταγράψατε στην ερώτηση 1.12;

*[_Υπόδειξη_: Θα πρέπει να εξετάσετε τις επικεφαλίδες που συνοδεύουν το μήνυμα.]*

1.16    Σε ποια επικεφαλίδα του μηνύματος που λάβατε εμφανίζεται το example.com;

1.17     Σε  ποια  επικεφαλίδα  του  μηνύματος  που  λάβατε  εμφανίζεται  η  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε με την εντολή **RCPT**;

1.18    Ποιο είναι το φίλτρο σύλληψης που εφαρμόσατε;

1.19    Ποιο είναι το φίλτρο απεικόνισης που εφαρμόσατε;

1.20    Ποιο πρωτόκολλο μεταφοράς χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο εφαρμογής SMTP;

1.21    Καταγράψτε τις θύρες (προέλευσης και προορισμού) του πρωτοκόλλου μεταφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία.

1.22    Ποια από τις παραπάνω θύρες αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο εφαρμογής SMTP;

1.23    Πόσα μηνύματα SMTP απαιτούνται για τη μεταφορά της εντολής **QUIT** προς 
τον εξυπηρετητή;

1.24    Ποια είναι η απόκριση του εξυπηρετητή και ο αντίστοιχος κωδικός απόκρισης στην 
εντολή **QUIT** του πρωτοκόλλου SMTP;

1.25    Ποια εντολή του πρωτοκόλλου SMTP προκαλεί την απόλυση της σύνδεσης TCP;

2.1 Καταγράψτε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υπο-δικτύου του υπολογιστή σας καθώς και τη 
διεύθυνση IP του εξυπηρετητή DHCP που είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις αυτές.
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Παράρτημα Β

Τα περιεχόμενα του αρχείου  requirements.txt μας δείχνουν όλα τα πακέτα/ προγράμματα/ 
βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήσαμε μαζί με τις αντίστοιχες εκδόσεις τους.

 

Django==1.6.2

MySQL-python==1.2.5

Pillow==2.4.0

PyPDF2==1.21

South==0.8.4

argparse==1.2.1

django-auth-ldap==1.2.0

django-cleanup==0.1.10

django-debug-toolbar==1.2.1

django-easy-pdf==0.1.0

django-extensions==1.3.7

django-filebrowser==3.5.6

django-grappelli==2.5.3

django-markdown-deux==1.0.4

html5lib==0.999

markdown2==2.2.1

netaddr==0.7.11

pisa==3.0.33

pyPdf==1.13

pydot==1.0.2
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pyparsing==1.5.7

python-ldap==2.4.15

pytz==2014.3

reportlab==2.7

six==1.6.1

sqlparse==0.1.11

wsgiref==0.1.2

xhtml2pdf==0.0.6
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Το αρχείο  settings.py που παρουσιάζεται ακολούθως περιέχει κάποιες βασικές ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή μας.

import os

from os.path import join

import ldap

from django_auth_ldap.config import LDAPSearch

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(__file__))

TEMPLATE_DIRS = (

    join(BASE_DIR, 'templates'),

)

SECRET_KEY = '<1234>'

DEBUG = True

TEMPLATE_DEBUG = True

ALLOWED_HOSTS = []

# Application definition

INSTALLED_APPS = (
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    'grappelli',

    'filebrowser',

    'django.contrib.admin',

    'django.contrib.auth',

    'django.contrib.contenttypes',

    'django.contrib.sessions',

    'django.contrib.messages',

    'django.contrib.staticfiles',

    'markdown_deux',

    #'debug_toolbar',

    'south',

    'excercise',

    'parsing',

    'easy_pdf',

    'django_cleanup',

    'django_extensions',

)

MIDDLEWARE_CLASSES = (

    
'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',

    'django.middleware.common.CommonMiddleware',

    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',

    
'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddlewar
e',

    
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',

    
'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware
',

    #'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware',

    'excercise.proxy.ProxyUserMiddleware',

)
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ROOT_URLCONF = 'django_cn.urls'

WSGI_APPLICATION = 'django_cn.wsgi.application'

DATABASES = {

    'default': {

        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',

        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),

    },

    'users': {

        'NAME': 'moodle',

        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',

        'USER': 'pma',

        'PASSWORD': '<password>',

        'HOST': 'localhost',

    }

}

LANGUAGE_CODE = 'el-gr'

TIME_ZONE = 'UTC'

USE_I18N = True

USE_L10N = True

INTERNAL_IPS = ('127.0.0.1')

USE_TZ = True

AUTHENTICATION_BACKENDS = (

    'django_auth_ldap.backend.LDAPBackend',

    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',

)

AUTH_LDAP_SERVER_URI = "ldap://bellerephon.cn.ntua.gr/"

AUTH_LDAP_BIND_DN = ""
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AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = ""

AUTH_LDAP_USER_SEARCH = 
LDAPSearch("ou=people,dc=cn,dc=ntua,dc=gr",

    ldap.SCOPE_SUBTREE, "(uid=%(user)s)")

AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP = {

    "first_name": "givenName",

    "last_name": "sn",

    "email": "mail"

}

STUDENT_ROLE_ID = 5

EXAMINER_ROLE_ID = 4

TEACHER_ROLE_ID = 3

STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')

STATIC_URL = '/static/'

MEDIA_DIR = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

MEDIA_URL = '/media/'

TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = (

    "django.contrib.auth.context_processors.auth",

    "django.core.context_processors.debug",

    "django.core.context_processors.i18n",

    'django.core.context_processors.request',

    "django.core.context_processors.media",

    "django.core.context_processors.static",

    "django.core.context_processors.tz",

    
"django.contrib.messages.context_processors.messages",

    "excercise.context_processors.application",
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)

USER_LOGIN_REDIRECT_URL = '/assignments/'

EXAMINER_LOGIN_REDIRECT_URL = '/assignments/examiner/'

GRAPPELLI_ADMIN_TITLE = 'CN admin'

FONT_PATH = "/home/user/DejaVuSansMono.ttf"

ALLOWED_NETWORKS = ['147.102.0.0/16']
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1. Markdown Syntax,  http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

2. Douglas Crockford,  Javascript:  The Good Parts,  2008,O'Reilly (ΙSBN: 978-0-596-
51774-8)

3. Sass Language,  http://sass-lang.com/

4. Hampton Catlin personal page,  http://www.hamptoncatlin.com/

5. Chris Eppstein personal homepage,  http://chriseppstein.github.io/

6. Jquery library,  http://jquery.com/

7. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE,  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

8. MIT License,  http://opensource.org/licenses/MIT

9. Nicholas C.Zakas, Professional Javascript for Web Developers, 2012,Wrox (ΙSBN:  
978-1-118-02669-4)

10. Zurb Foundation,  http://foundation.zurb.com/

11. Zurb announces Foundation,  http://zurb.com/article/805/start-here-build-everywhere-
announcing-fo

12. Gurley, Gabriel, A Conceptual Guide to OpenOffice.org 2 for Windows and Linux, 
2007,Concise Concepts, Inc. (ΙSBN: 9780977899135)

13. Mark Lutz, Learning Python, 2009,O'Reilly(ΙSBN: 978-0-596-15806-4)

14. Guido van Rossum personal webpage,  https://www.python.org/~guido/

15. Zen of Python,  http://legacy.python.org/dev/peps/pep-0020/

16. Python Standard Library,  https://docs.python.org/2/library/

17. Django application framework,  https://www.djangoproject.com/

18. BSD License,  http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

19. Django Reinhardt,  http://en.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt

20. MySQL,  http://www.mysql.com/
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21. SQLite,  http://www.sqlite.org/about.html

22. Moodle ,  https://moodle.org/

23. LDAP  protocol,  http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Prot  
ocol

24. Git,  http://git-scm.com/

25. Linus Torvalds,  https://github.com/torvalds

26. HttpRequest META['REMOTE_ADDR''], https://docs.djangoproject.com/en/ dev/ref/ 
request-response/#django.http.HttpRequest.META

27. Pip Python Package,  https://pypi.python.org/pypi/pip

28. Django Authentication using LDAP,  http://pythonhosted.org/django-auth-ldap/

29. Virtualenvwrapper,  http://virtualenvwrapper.readthedocs.org/en/latest/

30. Virtualenv Package,  https://pypi.python.org/pypi/virtualenv
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