ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕN-8003-03 Ver. 1.0. 20/9/2004

ΕΠΕΑΕΚ II
∆ικτυακοί τόποι µαθηµάτων
Πλαισίωση οµάδας σχεδιασµού και ανάπτυξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

eTHMMY

C:\Documents and Settings\Fotis Psomopoulos\Desktop\TSKLIST1.doc

Σελ. 1/1

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕN-8003-03 Ver. 1.0. 20/9/2004

Edition Control Chart
Edition
VER1.0

eTHMMY

Date
16/09/2004

Status
FINAL

Changes
-

Affected paragraphs
-

C:\Documents and Settings\Fotis Psomopoulos\Desktop\TSKLIST1.doc

Σελ. 2/6

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕN-8003-03 Ver. 1.0. 20/9/2004

Table of Contents
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................... 4

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.............................................. 4

2.1

Μορφοποίηση ιστοσελίδων. ..................................................................4
2.1.1.1 Γενικά ...........................................................................................................................................4
2.1.1.2
Επαναδιαµόρφωση ιστοσελίδων ............................................................................................4
2.1.1.3
Localization – user friendly messages - security ...........................................................4

2.2 ∆ιαµόρφωση θεµατικών ενοτήτων και καταχώρηση θεµάτων στο υποσύστηµα
ηλεκτρονικών εξετάσεων. ..........................................................................5
2.2.1.1
Γενικά .......................................................................................................................................5
2.2.1.2
∆ιαµόρφωση θεµατικών ενοτήτων και καταχώρηση θεµάτων.........................................5
2.3

Ανάπτυξη λογισµικού συντήρησης του συστήµατος..........................................5
2.3.1.1
Γενικά .......................................................................................................................................5
2.3.1.2
Monitoring των χρηστών που είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα......................................5
2.3.1.3
Στατιστικά................................................................................................................................5
2.3.1.4
Export εγγραφών σε xml µορφή...........................................................................................6
2.3.1.5
Import εγγραφών από xml µορφή........................................................................................6
2.3.1.6
∆ιαχείριση κρίσεων. ...............................................................................................................6
2.3.1.7
Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ανοίγµατος νέας χρήσης..............................................6

eTHMMY

C:\Documents and Settings\Fotis Psomopoulos\Desktop\TSKLIST1.doc

Σελ. 3/6

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕN-8003-03 Ver. 1.0. 20/9/2004

1 Εισαγωγή
Το παρόν κείµενο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να πλαισιώσουν την
οµάδα σχεδιασµού και ανάπτυξης των δικτυακών τόπων µαθηµάτων eTHMMY και eMASTER µε
σκοπό την υλοποίηση των παρακάτω λειτουργικών απαιτήσεων, όπως έχουν προκύψει από τη χρήση
του συστήµατος έως και σήµερα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του
ΤΗΜΜΥ. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνήσει για περισσότερες πληροφορίες στην εξής
διεύθυνση:
Υπεύθυνος οµάδας ΤΟΥΛ
Σπύρος Ξανθόπουλος
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Tel 2310 996349
E-mail xant@ee.auth.gr

2 Λειτουργικές απαιτήσεις
2.1 Μορφοποίηση ιστοσελίδων.
2.1.1.1 Γενικά
Η συγκεκριµένη απαίτηση αφορά στη λειτουργική µορφοποίηση των ιστοσελίδων της δικτυακής
πλατφόρµας µαθηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι θα πρέπει να γίνει επαναδιαµόρφωση της
αισθητικής και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων (για παράδειγµα να δοθεί δυνατότητα
παραµετρικής διαµόρφωσης των menu, κ.α.). Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις και
εµπειρία σε ανάπτυξη στις γλώσσες προγραµµατισµού JAVA, JSP και JavaScript.

2.1.1.2 Επαναδιαµόρφωση ιστοσελίδων
Η επαναδιαµόρφωση των ιστοσελίδων αφορά το look and feel ώστε να βελτιωθεί η αισθητική και η
λειτουργικότητα της πλοήγησης στις σελίδες του site. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έρθουν σε
επαφή µε όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη του διδακτικού προσωπικού που διαχειρίζονται την
δικτυακή πλατφόρµα ώστε να συλλέξουν και να συζητήσουν προτάσεις βελτίωσης.

2.1.1.3 Localization – user friendly messages - security
Στόχος είναι ο επανασχεδιασµός συγκεκριµένων λειτουργιών που αφορούν τη λειτουργία του site
(όπως, για παράδειγµα, πλήρης localization της εφαρµογής δηλαδή συγκέντρωση όλων των localesensitive δεδοµένων σε ειδικά resource files, βελτίωση των µηνυµάτων ώστε να είναι πιο φιλικά
προς το χρήστη, θέµατα που αφορούν τη γενικότερη απόκριση του συστήµατος σχετικά µε την
ασφάλεια κ.α.).
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2.2 ∆ιαµόρφωση θεµατικών ενοτήτων και καταχώρηση θεµάτων στο
υποσύστηµα ηλεκτρονικών εξετάσεων.
2.2.1.1 Γενικά
Η συγκεκριµένη απαίτηση αφορά την οµαδοποίηση και καταχώρηση θεµάτων στο υποσύστηµα των
ηλεκτρονικών εξετάσεων.

2.2.1.2 ∆ιαµόρφωση θεµατικών ενοτήτων και καταχώρηση θεµάτων.
Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι θα εµπλακούν θα πρέπει αρχικά να συγκεντρώσουν θέµατα εξέτασης σε
ηλεκτρονική µορφή, που αφορούν ένα συγκεκριµένο µάθηµα και να τα ταξινοµήσουν µε βάση τις
θεµατικές ενότητες στις οποίες ανήκουν. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να δηλωθούν οι θεµατικές
ενότητες (µε τη µορφή κατηγοριών) στο σύστηµα και να καταχωρηθούν όλα τα σχετικά θέµατα που
αφορούν κάθε θεµατική ενότητα. Το σύστηµα, στην παρούσα έκδοση, υποστηρίζει δενδρική µορφή
θεµατικών ενοτήτων. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν εµπειρία στη χρήση της δικτυακής
πλατφόρµας eTHMMY.

2.3 Ανάπτυξη λογισµικού συντήρησης του συστήµατος.
2.3.1.1 Γενικά
Η συγκεκριµένη απαίτηση αφορά την ανάπτυξη εργαλείων σχετικά µε τη συντήρηση του συστήµατος.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις και εµπειρία στις γλώσσες
προγραµµατισµού JAVA και JSP. Λειτουργικότητα που πρέπει να αναπτυχθεί (ενδεικτικά) είναι:

2.3.1.2 Monitoring των χρηστών που είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα
Ο διαχειριστής των δικτυακών τόπων θα πρέπει να έχει εποπτική εικόνα των χρηστών που είναι
συνδεδεµένοι στο σύστηµα, καθώς επίσης και της τρέχουσας δραστηριότητας που αναπτύσσουν.

2.3.1.3 Στατιστικά
Θα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία καταγραφής της γενικότερης χρήσης και συµπεριφοράς του
συστήµατος (στατιστικά).
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2.3.1.4 Export εγγραφών σε xml µορφή.
Στόχος είναι η ανάπτυξη λειτουργικότητας εξαγωγής εγγραφών του συστήµατος σε xml αρχεία. Θα
πρέπει να γίνει προσπάθεια υλοποίησης µιας γενικής λύσης (µε παραµετρική δήλωση των πινάκων
της βάσης και πιθανή χρήση φίλτρων). Για παράδειγµα να µπορούν να εξάγονται όλοι οι φοιτητές που
είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα για κάποια περαιτέρω επεξεργασία. Ως εναλλακτική µορφή export
των εγγραφών προτείνεται η εξαγωγή εγγραφών σε ascii αρχείο µε συγκεκριµένη γραµµογράφηση.

2.3.1.5 Import εγγραφών από xml µορφή.
Στόχος είναι η ανάπτυξη λειτουργικότητας εισαγωγής εγγραφών στο σύστηµα από xml αρχείο. Θα
πρέπει να γίνει προσπάθεια υλοποίησης µιας γενικής λύσης. Για παράδειγµα να µπορούν να
εισάγονται όλοι οι νέοι φοιτητές από xml αρχείο (το οποίο είναι πιθανό να παρέχει η Γραµµατεία του
Τµήµατος). Ως εναλλακτική µορφή import των εγγραφών προτείνεται η εισαγωγή εγγραφών σε ascii
αρχείο µε συγκεκριµένη γραµµογράφηση.

2.3.1.6 ∆ιαχείριση κρίσεων.
Στόχος είναι η αυτοµατοποίηση του τρόπου µε τον οποίο το σύστηµα αντιδρά σε έκτακτες
καταστάσεις (όπως βλάβες, κ.α.). Για παράδειγµα, εάν για κάποιο λόγο τερµατίσει ακούσια ο
database server, θα πρέπει τουλάχιστον να αποστέλλεται άµεσα και αυτόµατα σχετικό e-mail
µήνυµα στους διαχειριστές του συστήµατος. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση µέσα
από την εφαρµογή στα ειδικά log files, ώστε να διαπιστώνονται εύκολα οι αιτίες που προκάλεσαν τη
βλάβη.

2.3.1.7 Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ανοίγµατος νέας χρήσης.
Στόχος είναι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ανοίγµατος νέας χρήσης έτσι ώστε να αποτελεί
ευθύνη του διαχειριστή του µαθήµατος (educator) και όχι του διαχειριστή του συστήµατος
(administrator). Θα πρέπει αφού ο διαχειριστής κρατήσει τα απαραίτητα backup (µε βάση τη
λειτουργικότητα εξαγωγής εγγραφών σε xml µορφή) να µπορεί να διαγράφει µαζικά εγγραφές που
αφορούν σε κάποια συγκεκριµένη ενότητα του συστήµατος. Για παράδειγµα, ο διαχειριστής του
µαθήµατος κατά την έναρξη του νέου ακαδηµαϊκού έτους να µπορεί να διαγράφει τους φοιτητές που
δήλωσαν το µάθηµα το προηγούµενο έτος, αφού εξάγει πρώτα τις σχετικές πληροφορίες σε ειδικό
xml backup αρχείο.
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