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Πρόλογος 
 
 Ως µάθηση µπορούµε να ορίσουµε το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Μάλιστα σήµερα µιλούµε για δια βίου µάθηση µιας και οι γνώσεις δεν 
είναι στατικές αλλά αυξάνονται συνεχώς. Το αποτέλεσµα της µάθησης είναι γνώσεις, 
δεξιότητες και αξίες, αγαθά απαραίτητα για την προσωπική ολοκλήρωση του 
ανθρώπου αλλά και για την επαγγελµατική αποκατάσταση. 
 Η αναγκαιότητα της µάθησης προκύπτει από τα αποτελέσµατα της, που δεν 
µπορεί κανείς να αγνοήσει, διότι αλλιώς οδηγείται στην περιθωριοποίηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό.  
 Η συµβολή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (και κατ’ επέκταση 
στην µάθηση) φαίνεται από παλιά. Αρχικά µε την κατασκευή παπύρων και χαρτιού 
τα οποία αποτέλεσαν την βάση για δηµιουργία χειρόγραφων βιβλίων. Στην συνέχεια 
µε την εισαγωγή της τεχνολογίας της τυπογραφίας έχουµε την µαζική παραγωγή 
βιβλίων µε χαµηλό κόστος. Επίσης η  τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
είναι ένας πολύ σηµαντικός σταθµός στην εκπαιδευτική διαδικασία µιας και δίνει τη 
δυνατότητα συνδυασµού πολυµέσων και υπερµέσων   τα οποία είναι τα εργαλεία για 
την κατασκευή ηλεκτρονικών βιβλίων που µπορούν να παρέχουν µεγάλο όγκο 
πληροφορίας σε ελάχιστο χώρο (σε σχέση µε τα παραδοσιακά βιβλία).  

Η πραγµατική όµως επανάσταση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ήταν µε την χρήση των δικτύων των υπολογιστών και κυρίως του 
διαδικτύου (internet). Με τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο εκπαίδευσης γίνεται 
δυνατή η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, αλλά και µεταξύ των 
ίδιων των εκπαιδευοµένων, ακόµα και από απόσταση. Η επικοινωνία µπορεί να είναι 
σύγχρονη ή ασύγχρονη, επικοινωνία ένας προς ένα, ένα προς πολλούς, πολλών προς 
πολλούς.[1] 

Η τεχνολογία των υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών δίνει ακόµα τη 
δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικών τάξεων, όπου οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 
παρακολουθούν από απόσταση, να παραδίδουν εργασίες  και να έχουν πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικό υλικό  ανεξάρτητα από τον φυσικό χώρο στον οποίο βρίσκονται.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναπτύχθηκε εφαρµογή διαδικτύου για 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις  τεχνολογίες των 
υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών, ώστε να καταστεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία περισσότερο αποτελεσµατική. 
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Συστήµατα διαχείρισης µάθησης 
 
 

Εισαγωγή 

 
 Τα Συστήµατα  ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ), είναι συστήµατα λογισµικού 
που στηρίζονται στις τεχνολογίες διαδικτύου για να υποστηρίξουν την ανοικτή και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, µε εύχρηστο, οικονοµικά αποδοτικό και παιδαγωγικά ορθό 
τρόπο. 
 Η χρήση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης χαρακτηρίζονται από  
συγκεκριµένα  πλεονεκτήµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα Σ∆Μ αίρουν τους χωροχρο-
νικούς περιορισµούς, προσφέρουν εξαιρετικό βαθµό ελευθερίας όσον αφορά στον 
τρόπο µάθησης, υποστηρίζουν εκτεταµένη  αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµέ-
νων και των εκπαιδευτών και επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη συντήρηση των  
µαθησιακών πόρων. [2][3] 
 Τα Σ∆Μ µπορεί να είναι είτε εµπορικά (πχ BlackBoard[7]) είτε κατά 
παραγγελία κατασκευασµένα (για να υπηρετήσουν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς 
συγκεκριµένων οργανισµών) είτε ανοικτού κώδικα (πχ e-class[8]), δηλαδή συστη-
µάτων που διατίθενται  δωρεάν. Τα Σ∆Μ παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες, όπως 
η δηµιουργία και η διανοµή  µαθησιακού υλικού, η επικοινωνία και η συνεργασία 
µεταξύ των µελών, η διαχείριση τάξεων  κτλ[4].  
 
 

Κατηγοριοποίηση των Σ∆Μ  

Τα Σ∆Μ µπορεί να χρησιµοποιηθούν προκειµένου [1] να :  

• ∆ηµιουργούν και να διαχειρίζονται µια σειρά µαθηµάτων αλλά και του 
µαθησιακού υλικού για αυτά. 

• Να υποστηριχθεί η συνεργασία µεταξύ των σπουδαστών µε σύγχρονα και 
ασύγχρονα µέσα και να χορηγηθούν κίνητρα και πόροι για τη συνεργατική 
µάθηση µέσω οµάδων εργασίας. 

• Να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται δραστηριότητες αξιολόγησης, όπως η 
παράδοση  ασκήσεων, οι ερωτήσεις και τα διαγωνίσµατα. 

• Να οργανώνουν το εκπαιδευτικό και το ανθρώπινο δυναµικό, όπως η 
κατανοµή σε οµάδες εργασίας, η ανάθεση ρόλων σε σχεδιαστές και βοηθούς 
του µαθήµατος. 

• Να διαχειρίζονται εικονικές και γεωγραφικά κατανεµηµένες τάξεις, όπου οι 
συµµετέχοντες (εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενοι)   είναι γεωγραφικά διεσπα-
ρµένοι και επικοινωνούν κυρίως σύγχρονα µέσω του διαδικτύου. 
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Με  βάση τα παραπάνω σενάρια χρήσης µπορούµε να δηµιουργήσουµε 
διαφορετικές κατηγορίες Σ∆Μ, οι οποίες είναι [1]: 

• Συστήµατα διαχείρισης Μαθησιακού περιεχοµένου, τα οποία ασχολούνται µε 
τη δηµιουργία, αποθήκευση, συναρµολόγηση, διαχείριση και διανοµή 
υπερµεσικού  µαθησιακού υλικού. Στην πλειοψηφία των συστηµάτων αυτών 
η µορφή του µαθησιακού υλικού είναι ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού. 

• Συστήµατα υποστήριξης συνεργατικής µάθησης, τα οποία δίνουν έµφαση στη 
δηµιουργία και διαχείριση οµάδων συνεργασίας και παρέχουν σύγχρονα και 
ασύγχρονα εργαλεία συνεργασίας για την υποστήριξη της συνεργατικής 
µάθησης. 

• Συστήµατα διαχείρισης και αξιολόγησης διαγωνισµάτων, τα οποία 
διευκολύνουν το σχεδιασµό και τη συγγραφή ερωτήσεων και διαγωνισµάτων 
που δηµοσιεύονται στον παγκόσµιο ιστό. Τα συστήµατα αυτά προσφέρουν 
εργαλεία για τη δηµιουργία των διαγωνισµάτων και την on-line παράδοση 
τους, την αυτόµατη βαθµολόγηση τους, τη διαχείριση των αποτελεσµάτων και 
την παραγωγή αναφορών σχετικά µε τα αποτελέσµατα. 

• Συστήµατα διαχείρισης πόρων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τα οποία αφορούν 
στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καθώς και στην οικονοµική διαχείριση 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

• Εικονικές τάξεις, δηλαδή συστήµατα τα οποία δηµιουργούν εικονικούς 
χώρους µάθησης και σύγχρονης αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων 
στη µαθησιακή διαδικασία 

• Ολοκληρωµένα συστήµατα, τα οποία προσφέρουν ποικίλο αριθµό εργαλείων 
για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των µαθηµάτων, αλλά δεν δίνουν έµφαση 
σε κάποιο συγκεκριµένο σύνολο χαρακτηριστικών. Τα συστήµατα αυτά είναι 
γνωστά και ως µαθησιακές πύλες (learning portals) 

 

Λειτουργίες των Σ∆Μ 

 
 Ενώ µε βάση τα σενάρια χρήσης µπορούµε να κατατάξουµε τα Σ∆Μ σε 
κάποια κατηγορία από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι λειτουργίες που 
επιτελούν δεν κατανέµονται αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιες λειτουργίες 
µπορούν να παρέχονται από πολλές κατηγορίες Σ∆Μ. Οι βασικές λειτουργίες που 
µπορούµε να διακρίνουµε στα Σ∆Μ είναι [1] : 

• ∆ιαχείριση µαθηµάτων, η οποία περιλαµβάνει εργαλεία που είναι 
απαραίτητα για τη δηµιουργία, την προσαρµογή και την επιτήρηση των 
µαθηµάτων. 

• ∆ιαχείριση τάξης, η οποία περιλαµβάνει εργαλεία για τη διαχείριση των 
µαθητών, τη δηµιουργία οµάδων, την ανάθεση εργασιών κτλ 
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• Εργαλεία επικοινωνίας, για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, 
όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), η σύγχρονη ανταλλαγή 
µηνυµάτων (chat)  και φόρουµ ανταλλαγής  απόψεων. Τα πλέον 
ανεπτυγµένα από αυτά προσφέρουν και σύγχρονες δυνατότητες 
συνεργασίας, όπως ο διαµοιρασµός της επιφάνειας εργασίας, αρχείων και 
εφαρµογών. 

• Εργαλεία εκπαιδευοµένων, τα οποία διευκολύνουν τους εκπαιδευόµενους 
στη διαχείριση και µελέτη των µαθησιακών πόρων. Τέτοια εργαλεία είναι 
οι προσωπικές και δηµόσιες σηµειώσεις επί του κειµένου, προσωπική 
ιστορία, οι υπογραµµίσεις, οι σελιδοδείκτες κτλ 

• ∆ιαχείριση περιεχοµένου, η οποία περιλαµβάνει εργαλεία για τη 
δηµιουργία, αποθήκευση, και διανοµή του µαθησιακού υλικού, τη 
διαχείριση των αρχείων κτλ 

• Εργαλεία αξιολόγησης,  για τη διαχείριση διαγωνισµάτων στο διαδίκτυο, 
των παραδοτέων εργασιών, τις ασκήσεις αυτόαξιολόγησης, στατιστικά για 
την ενεργή συµµετοχή των χρηστών στα διάφορα τµήµατα του µαθήµατος 
κτλ 

• ∆ιαχείριση σχολής, η οποία περιλαµβάνει εργαλεία για τη διαχείριση 
απουσιών, βαθµών, εγγραφών µαθητών, προσωπικών στοιχείων των 
µαθητών, οικονοµικών θεµάτων κτλ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται  οι σχέσεις µεταξύ των κατηγοριών 
και των λειτουργιών ενός Σ∆Μ που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Λειτουργίες\ 
Κατηγορίες 

Ολοκληρωµένα 
συστήµατα 

Συστήµατα 
διαχείρισης 
µαθησιακού 
περιεχοµένου 

Συστήµατα 
υποστήριξης 
συνεργατικής 
µάθησης 

Εικονικές 
τάξεις 

Συστήµατα 
διαχείρισης 
διαγωνισµάτων 
αξιολόγησης 

Συστήµατα 
διαχείρισης 
πόρων 
εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων 

∆ιαχείριση 
µαθηµάτων 

Χ Χ    Χ 

∆ιαχείριση 
τάξης 

Χ  Χ Χ  Χ 

Εργαλεία 
επικοινωνίας 

Χ  Χ Χ   

Εργαλεία 
µαθητών 

Χ Χ Χ Χ Χ  

∆ιαχείριση 
περιεχοµένου 

Χ Χ   Χ Χ 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Χ    Χ  

∆ιαχείριση 
σχολής 

Χ     Χ 
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Σύστηµα υποστήριξης µάθησης και διδασκαλίας 

 

Στην παρούσα διπλωµατική το σύστηµα που κατασκευάστηκε ανήκει στην 
κατηγορία  «Συστήµατα διαχείρισης διαγωνισµάτων αξιολόγησης» όµως συµπεριλα-
µβάνει και επιπλέον δυνατότητες που ανήκουν σε  άλλες κατηγορίες  Σ∆Μ όπως 
∆ιαχείριση µαθηµάτων, ∆ιαχείριση τάξης, ∆ιαχείριση σχολής  (βαθµολογίες, 
παρουσιολό-γιο). Αυτός ήταν και ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής, δηλαδή η 
κατασκευή ενός συστήµατος που να είναι προσανατολισµένο στην αξιολόγηση αλλά 
να προσφέρει και λειτουργίες από άλλες κατηγορίες  ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
πιο πλήρες. 

Ανάλυση του συστήµατος 
 

 Το σύστηµα αναπτύχθηκε από µηδενική βάση ακολουθώντας το µοντέλο V. 
Το µοντέλο V είναι µια παραλλαγή του γραµµικού µοντέλου (καταρράχτη)  και 
χρησιµοποιήθηκε λόγω της απλότητας και της λειτουργικότητας του που συµβάλουν 
στην παραγωγή λογισµικού υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις αρχικές 
απαιτήσεις και µειώνει αισθητά την παρουσία αποκλίσεων και λαθών λόγω των 
συνεχών ελέγχων.[5] 
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Ανάλυση απαιτήσεων - ∆ιάγραµµα ER  

 
Θα κατασκευαστεί διαδικτυακή εφαρµογή (web) η οποία σκοπό θα έχει την 

υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε την παροχή ασύγχρονων µεθόδων. Το 
σύστηµα θα υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τύπους λογαριασµών χρηστών, κάθε 
ένας από τους οποίους θα έχει διαφορετικά προνόµια και υποχρεώσεις, αυτοί είναι ο 
εκπαιδευτής, ο εκπαιδευόµενος και ο διαχειριστής του συστήµατος.   

Η εφαρµογή θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στον εκπαιδευτή για την 
οργάνωση εργασιών και quiz  τα οποία οι εκπαιδευόµενοι θα καλούνται να υποβά-
λουν προς διόρθωση. Τα quiz  θα διορθώνονται  αυτόµατα από το σύστηµα προς 
διευκόλυνση του εκπαιδευτή και των εκπαιδευοµένων (άµεσα αποτελέσµατα), ενώ οι 
εργασίες θα υποβάλλονται στο σύστηµα και θα διορθώνονται από τον εκπαιδευτή. 
Τόσο οι εργασίες όσο και τα quiz θα πρέπει να υποβληθούν πριν το χρονικό ορόσηµο 
(deadline) που ορίζει ο εκπαιδευτής. Εξαίρεση αποτελούν τα τυχαία quiz εξάσκησης, 
τα οποία δεν βαθµολογούνται και σκοπό έχουν ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος να διαπιστώ-
σει κατά πόσο έχει κατανοήσει ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο πριν την 
αξιολόγηση του. Τα τυχαία quiz εξάσκησης, αντλώντας πληροφορίες από το ιστορικό 
του εκπαιδευόµενου, θα προσαρµόζονται αυτόµατα στο επίπεδο του κάθε εκπαιδευο-
µένου (adaptive quiz).  Οι εκπαιδευτές θα µπορούν να  δηµιουργούν quiz αυτόµατα 
από το σύστηµα (µε τη χρήση κριτηρίων). Οι ερωτήσεις µε τις οποίες µπορούν  να 
δηµιουργηθούν τα quiz θα βρίσκονται αποθηκευµένες σε µια βάση ερωτήσεων 
οργανωµένες ανά µάθηµα και επίπεδο δυσκολίας. Μια ερώτηση µπορεί να είναι είτε 
πολλαπλής επιλογής είτε συµπλήρωσης κενού. 
Η εφαρµογή θα παρέχει τη δυνατότητα τήρησης ηµερολογίου, σελίδας συζητήσεων  
και ανακοινώσεων καθώς επίσης  αποθήκευσης στατιστικών  στοιχείων για την 
απόδοση των εκπαιδευοµένων.  Οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να έχουν πρόσβαση 
στην βαθµολογία τους για κάθε εργασία καθώς και για κάθε quiz αξιολόγησης. 
Επίσης  θα υπάρχει δυνατότητα για τους χρήστες του συστήµατος να έχουν 
πρόσβαση στις ανακοινώσεις και στην βαθµολογία τους µέσω I-mode.  Στους 
διαχειριστές του συστήµατος θα παρέχονται εργαλεία τόσο για την διαχείριση των 
χρηστών και των µαθηµάτων όσο και για την συντήρηση και την επαναφορά του 
συστήµατος (backup). Με το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, θα παρέχονται µηχανισµοί 
για την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας τήρησης παρουσιών κατά τη 
διάρκεια των παραδόσεων. 
 Το σύνολο της πληροφορίας η οποία συγκεντρώθηκε και οργανώθηκε κατά το 
στάδιο της ανάλυσης, χρησιµοποιείται στην συνέχεια για να περιγραφούν, σε υψηλό 
επίπεδο, οι δοµές που πρόκειται να καταχωρήσουν τα δεδοµένα στη βάση, καθώς 
επίσης και οι περιορισµοί επί των δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση του 
µοντέλου ER. Ο ρόλος του µοντέλου ER είναι σηµαντικός και κύριος, µιας και µας 
επιτρέπει να µεταβούµε από µια άτυπη περιγραφή των απαιτήσεων, σε µια 
περισσότερο λεπτοµερή και επακριβή περιγραφή[6]. Παρακάτω ακολουθεί το ER 
διάγραµµα του συστήµατος. 
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Περιγραφή βάσης - Πινάκων  

 

Πίνακας : users 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Name varchar Το όνοµα  

Surname varchar Το επίθετο 

AM varchar Ο αριθµός Μητρώου στο UOM 

E-mail varchar Το e-mail 

Username varchar Το username στο σύστηµα 

Passwd varchar Το paasword για authendication  

UserType varchar Admin | Student | Teacher 

validated boolean 
True | false  (αν ο χρήστης έχει εξουσιοδοτηθεί 
από τον admin, µετά την αίτηση εγγραφής του στο 
σύστηµα) 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία για κάθε χρήστη του συστήµατος 
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Πίνακας : lesson 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Name varchar Το όνοµα του µαθήµατος 

Visibility boolean True | False  (ορατό | µη ορατό  προς εκπαιδευόµενους) 

canEnroll boolean True | False (ανοικτή | κλειστή η δυνατότητα εγγραφής) 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλα τα µαθήµατα που είναι διαθέσηµα στο σύστηµα 

Παρατήρηση : Το id = 0 αντιστοιχεί σε όλα τα µαθήµατα (για ειδική χρήση, δες 
bulletinboard) 

 
 

 
 

 
 
 

Πίνακας : semester 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

name varchar Εξάµηνο  πχ ΕΑΡ 

year_ year Έτος πχ 2009 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει το κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο  

Πίνακας-Σχέση : enrolled 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Id από τον πίνακα users [που είναι userType=”Student”] 

Id_lesson integer Id από τον πίνακα lesson 

Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Περιγραφή ρόλου 

Συσχετίζει την εγγραφή ενός συγκεκριµένου εκπαιδευόµενου, σε κάποιο µάθηµα 
για ένα συγκεκριµένο εξάµηνο 

Πίνακας : class 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

name varchar Όνοµα τµήµατος  πχ Τ1 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει τα τµήµατα για κάθε µάθηµα. Το όνοµα του µαθήµατος δεν πρέπει 
να µας µπερδεύει. Πχ αν και το name θα είναι ”T1”, άλλο Id θα έχει το “T1” για 
ένα µάθηµα Μ1 και άλλο Id για ένα µάθηµα Μ2 
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Πίνακας-Σχέση : teaches 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

id_user integer Id από τον πίνακα users [που είναι userType=”Teacher”] 

id_lesson integer Id από τον πίνακα lesson 

id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Περιγραφή ρόλου 

Συσχετίζει ένα εκπαιδευτή µε ένα µάθηµα για ένα εξάµηνο, δηλαδή ο 
εκπαιδευτής διδάσκει το µάθηµα για το συγκεκριµένο εξάµηνο 

 
 

 
 

 
 
 

Πίνακας-Σχέση : lessonClass 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Id_lesson integer Id από τον πίνακα lesson 

Id_class integer Id από τον πίνακα class (να είναι unique) 

Περιγραφή ρόλου 

Συσχετίζει ένα τµήµα µε κάποιο µάθηµα για ένα συγκεκριµένο εξάµηνο 

Πίνακας-Σχέση : subsume 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Id από τον πίνακα users [που είναι userType=”Student”] 

Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Id_lesson integer Id από τον πίνακα lesson 

Id_class integer Id από τον πίνακα class 

Περιγραφή ρόλου 

Ένα εκπαιδευόµενος εντάσσεται σε ένα τµήµα για τα συγκεκριµένα  µάθηµα και 
εξάµηνο. 

Πίνακας: SystemTable 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

SystemWorkingDirectory varchar /var/www/pkokin 

WebDomain varchar http://ismini.it.uom.gr/pkokin 

ActiveSemester_id integer Είναι το id του τρέχοντος εξαµήνου (πίνακας 
semester) 

MaxUploadFileSize long Μέγιστο µέγεθος αρχείου για upload 

ReexaminePercentage double Ποσοστό επανεξέτασης λάθος απαντήσεων  

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει την παραµετροποίηση του συστήµατος που έχει ορίσει ο διαχειριστής 
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Πίνακας : personalMessage 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Subject_ varchar Θέµα µηνύµατος  

Message text Το µήνυµα 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει ένα προσωπικό µήνυµα 

Πίνακας-Σχέση : inbox 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Το id του παραλήπτη (user) 

Id_pm integer Το id του µηνύµατος 

From_ integer Το id του αποστολέα (user) 

When_ Timestamp Timestamp 

Περιγραφή ρόλου 

Συσχετίζει ένα προσωπικό µήνυµα µε τον παραλήπτη του 

Πίνακας-Σχέση : outbox 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Το id του αποστολέα (user) 

Id_pm integer Το id του µηνύµατος 

To integer Το id του παραλήπτη (user) 

When Timestamp Timestamp 

Περιγραφή ρόλου 

Συσχετίζει ένα προσωπικό µήνυµα µε τον αποστολέα του 

Πίνακας : history 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

id integer Κύριο κλειδί  

When_ Timestamp Timestamp 

action_ varchar Login | Logout 

ip varchar Ip του χρήστη 

Id_user integer Ποιος χρήστης συνδέθηκε / αποσυνδέθηκε (users) 

Περιγραφή ρόλου 

Καταγραφή του ιστορικού πρόσβασης στο σύστηµα 
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Παρατήρηση : Αν το id_lesson=0 τότε οι ανακοίνωση είναι ορατή από όλα τα 
µαθήµατα 
 

 
 

 
 
 
 
 

Πίνακας : bulletinboard 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

id integer Κύριο κλειδί 

Id_user integer Id από τον πίνακα users [που είναι userType=” 

Teacher”] 
Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Id_lesson integer Id από τον πίνακα lesson 

When_ Timestamp Timestamp 

Subject_ varchar Το θέµα της ανακοίνωσης 

statement text Ανάπτυξη του θέµατος της ανακοίνωσης 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει µια ανακοίνωση για συγκεκριµένα µάθηµα και εξάµηνο από κάποιο 
εκπαιδευτή 

Πίνακας : calendar 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

id integer Κύριο κλειδί 

Id_user integer Id από τον πίνακα users [που είναι userType=” Teacher”] 

Id_lesson integer Id από τον πίνακα lesson 

milestoneDate date Date 

statement text Ανάπτυξη του θέµατος 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει µια καταχώριση στο ηµερολόγιο 

Πίνακας : presence 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

uniqueId integer Id για κάθε παρουσιολόγιο (θα είναι unique) 

canSign boolean Ανοιχτό / κλειστό για υπογραφή 

Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Id_class integer Id από τον πίνακα class 

when date Date, ηµεροµηνία έκδοσης παρουσιολογίου 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλα τα διαθέσιµα παρουσιολόγια ανά εξάµηνο και τµήµα  
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Πίνακας-Σχέση : signature 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_ presence integer Id από πίνακα presence 

Id_user integer Id από τον πίνακα users [που είναι userType=”Student”] 

ip varchar Η ip από το pc που υπέγραψε ο χρήστης 

signTimestamp timestamp Timestamp. Πότε ακριβώς υπέγραψε ο χρήστης 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει τις παρουσίες – υπογραφές κάθε εκπαιδευόµενου στο 
παρουσιολόγιο 

Πίνακας : forumThema 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

lesson_id integer Κλειδί από τον πίνακα lesson 

Subject_ varchar Τίτλος θέµατος 

postedBy integer Id από τον πίνακα users  

when timestamp Timestamp (πότε έγινε η καταχώριση) 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλα τα θέµατα της περιοχής συζητήσεων 

Πίνακας : forumAnswer 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

statement text Κείµενο – απάντησης σε κάποιο θέµα  

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει µια απάντηση σε κάποιο θέµα 

Πίνακας-Σχέση : forum 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_answer integer Id από τον πίνακα forumAnswer 

Id_user integer Id από τον πίνακα users  

Id_thema integer Id από τον πίνακα forumThema 

when timestamp Timestamp (πότε έγινε η καταχώριση) 

Περιγραφή ρόλου 

Συσχετίζει µια απάντηση µε το συγκεκριµένο θέµα στο οποίο απευθύνεται 
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Πίνακας : difficulty 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Level_ varchar Κείµενο – [ Εύκολη, ∆ύσκολη, Πολύ δύσκολη] 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει τα διαθέσιµα επίπεδα δυσκολίας  για µια ερώτηση 

Πίνακας : question 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Subject_ varchar Το θέµα της ερώτησης – Τίτλος 

Statement text Το κείµενο της ερώτησης (ανάπτυξη του θέµατος) 

AnsweredBy integer Πόσοι απάντησαν αυτή την ερώτηση 

AnsweredTrueBy integer Πόσοι απάντησαν σωστά αυτή την ερώτηση 

Id_difficulty integer Id από τον πίνακα difficulty 

Type_ varchar Πολλαπλής |  Συµπλήρωσης κενού 

AvailableRandomQuiz boolean True|false Να είναι ορατά από τον εκπαιδευόµενο 
όταν κάνει εξάσκηση  

Id_lesson integer Για ποιο µάθηµα είναι αυτή η ερώτηση. Id από 
τον πίνακα lesson 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλες τις διαθέσιµες ερωτήσεις για τη δηµιουργία quiz 

Πίνακας : possibleAnswers 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_question integer Id από τον πίνακα questions 

Id integer Κλειδί απάντησης παίρνει τιµές ανάλογα µε το 
πλήθος των απαντήσεων πχ 0,1,2,3 ή 0,1,2 

statement text Κείµενο απάντησης  

Status_ boolean Η απάντηση είναι σωστή (true) ή λάθος (false) 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλες τις διαθέσιµες απαντήσεις για µια ερώτηση 
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Πίνακας : quiz 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Title varchar Ο τίτλος 

Deadline date date – προθεσµία υποβολής 

AnsweredTrueBy integer Πόσοι απάντησαν σωστά πάνω από το 50% των 
ερωτήσεων 

AnsweredBy integer Πόσοι συνολικά απάντησαν αυτό το quiz 

Visibility boolean Να είναι ορατό προς τους εκπαιδευόµενους 

Id_lesson integer Για ποιο µάθηµα. Id από τον πίνακα lesson 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλα τα διαθέσιµα quiz ανά µάθηµα 

Πίνακας-Σχέση : quizQuestions 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_quiz integer Id από τον πίνακα quiz 

Id_question integer Id από τον πίνακα question 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει απ;o ποιες ερωτήσεις αποτελείται το κάθε quiz 

Πίνακας : questionsUserAnswersFalse 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Id από τον πίνακα users 

Id_qestion integer Id από τον πίνακα question 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει ποιες ερωτήσεις έχει κάνει λάθος ο κάθε εκπαιδευόµενος 

Πίνακας-Σχέση : answersQuiz 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Id από τον πίνακα users 

Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Id_quiz integer Id από τον πίνακα quiz 

answeredTrue integer Πόσες ερωτήσεις απάντησε  ο εκπαιδευόµενος 
σωστά στο quiz 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει ποιοι εκπαιδευόµενοι έχουν απαντήσει  ένα συγκεκριµένο  quiz 
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Πίνακας : exercise 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id integer Κύριο κλειδί 

Title varchar Ο τίτλος 

Statement text Περιγραφή της εργασίας 

Deadline date date. προθεσµία υποβολής εργασίας 

Visibility boolean Να είναι ορατή προς τους εκπαιδευόµενους 

exerciseFile varchar Όνοµα αρχείου µε υλικό για την εργασία 
(*.zip)(*.rar) 

Id_lesson integer Για ποιο µάθηµα. Id από τον πίνακα lesson 

Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει όλες τις διαθέσιµες εργασίες ανά µάθηµα 

Πίνακας-Σχέση : submitsExercise 

Πεδίο Τύπος Επεξήγηση 

Id_user integer Id από τον πίνακα users 

Id_semester integer Id από τον πίνακα semester 

Id_exercise integer Id από τον πίνακα exercise 

When_ timestamp Timestamp. πότε παραδόθηκε η εργασία 

Grade double Βαθµολόγηση εργασίας  

submittedFile varchar Το αρχείο µε την απάντηση του εκπαιδευόµενου 
(zip,rar) 
Περιγραφή ρόλου 

Αποθηκεύει τους χρήστες που έχουν υποβάλει µια εργασία 
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∆οµή λογισµικού  

 
 
 Ο πηγαίος κώδικας έχει οργανωθεί σε φακέλους ανάλογα τον τύπο χρήστη 
που προσδίδει λειτουργικότητα, έτσι ο κώδικας που αναφέρεται για τον χρήστη 
«διαχειριστή» βρίσκεται στον φάκελο ./admin/, ο κώδικας για τον «εκπαιδευτή» 
βρίσκεται στον φάκελο ./teacher/ και ο κώδικας για τον «εκπαιδευόµενο» στον 
φάκελο ./student/. Επίσης ο κώδικας για όσες λειτουργίες είναι κοινές για τους 
χρήστες βρίσκεται στο φάκελο ./, ενώ η λειτουργικότητα για την υπηρεσία I-mode 
βρίσκεται στον οµώνυµο φάκελο ./imode/.  

Για την καλύτερη οργάνωση του όλου συστήµατος υπάρχουν και φάκελοι οι 
οποίοι δεν περιέχουν πηγαίο κώδικα php αλλά σκοπός τους είναι η αποθήκευση 
αρχείων των χρηστών, έτσι στον φάκελο ./backup/ αποθηκεύονται τα εφεδρικά 
αρχεία του συστήµατος, στον φάκελο ./exercises/ βρίσκονται όλες οι εργασίες που 
έχουν θέσει οι εκπαιδευτές, στον φάκελο ./stats/  τα στατιστικά στοιχεία που έχουν 
αποθηκευθεί από τον εκπαιδευτή σε µορφή csv, στον ./users/ βρίσκονται όλοι οι 
χρήστες του συστήµατος και για κάθε ένα χρήστη αντιστοιχεί και ένας υποφάκελος 
µε το username του, όπου αποθηκεύονται όλες οι εργασίες που υποβάλει.  
 

Όνοµα αρχείου admin_center.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Αποτελεί την βασική-κεντρική σελίδα 
που εµφανίζεται µόλις ο διαχειριστής 
συνδεθεί στο σύστηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 1 

 
 

Όνοµα αρχείου admin_index.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../top.html 

./admin_menu.php 

./admin_center.php 

Περιγραφή 

Περιγράφει την δοµή του παραθύρου του 
διαχειριστή 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 
Περιγραφή 2 
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Όνοµα αρχείου admin_menu.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Αποτελεί το µενού επιλογών του 
διαχειριστή. Εκτός από τις δυνατές 
επιλογές εµφανίζει και πληροφορίες όπως 
το τρέχον εξάµηνο και το username του 
χρήστη που έχει συνδεθεί 

Σελίδες που παραπέµπει 

../logout.php 

./aithseis_eggrafhs.php 

./diaxhrish_xrhstwn.php 

./diaxeirish_mathimatwn.php 

../eiserxomena_pm.php 

../exerxomena_pm.php 

../send_pm.php 

./diaxeirish_backup.php 

./diaxeirish_parametrwn.php 

./probolh_istorikou.php 
http://www.uom.gr/ 
http://compus.uom.gr/index.php 
https://lydia.uom.gr/horde2/ 

 

Περιγραφή 3 

 
 

Όνοµα 

αρχείου 

aithseis_eggrafhs.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ιαχειρίζεται τις αιτήσεις που 
έχουν γίνει για εγγραφή στο 
σύστηµα.. Ο διαχειριστής 
µπορεί να επιλέξει την 
επιβεβαίωση ή ακύρωση µιας 
αίτησης 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  

Περιγραφή 4 
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Όνοµα αρχείου allagh_password.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Παρέχει την δυνατότητα αλλαγής του 
κωδικού πρόσβασης για οποιοδήποτε 
χρήστη του συστήµατος, για το λόγο 
αυτό είναι προσπελάσιµη µόνο από τους 
διαχειριστές  

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 5 

 

Όνοµα αρχείου createBackup.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ηµιουργεί ένα εφεδρικό αρχείο της 
βάσης που είναι εγκατεστηµένη η 
εφαρµογή. Το αρχείο αποθηκεύεται στο 
φάκελο %εφαρµογή% /backup/ 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 6 

 

Όνοµα αρχείου diaxeirish_backup.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη 
δηµιουργία ενός εφεδρικού αρχείου  ή 
την επαναφορά της βάσης από κάποιο 
εφεδρικό. Επίσης παρέχει την δυνατότητα 
για ανέβασµα (upload) ή κατέβασµα 
(download) κάποιου εφεδρικού αρχείου 

Σελίδες που παραπέµπει 

./createBackup.php 

./restoreBackup.php 

 

Περιγραφή 7 

 
 



Κοκκίνης Παρασκευάς, «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         24 

 
 

Όνοµα αρχείου diaxeirish_mathimatwn.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Σελίδα για την δηµιουργία, τροποποίηση 
και διαγραφή κάποιου µαθήµατος. Ο 
διαχειριστής µπορεί να αναθέσει 
εκπαιδευτές σε κάποιο µάθηµα.   

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 8 

 
 

Όνοµα αρχείου diaxeirish_parametrwn.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Παρέχει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί η 
παραµετροποίηση του συστήµατος από το 
διαχειριστή 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 9 

 
 

Όνοµα αρχείου diaxhrish_xrhstwn.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Παρέχει τη δυνατότητα για αναζήτηση 
και τροποποίηση των στοιχείων  
χρηστών, καθώς επίσης αλλαγή της 
ιδιότητας  και του κωδικού πρόσβασης. 

Σελίδες που παραπέµπει 

./allagh_password.php 
 

Περιγραφή 10 
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Όνοµα αρχείου index.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Κεντρική σελίδα διαχειριστή (frameset)  

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 11 

 
 

Όνοµα αρχείου probolh_istorikou.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Παρέχει πληροφορίες για το πότε κάθε 
χρήστης συνδέθηκε στο σύστηµα για 
πόσο χρονικό διάστηµα και από ποια IP 
διεύθυνση 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 12 

 
 

Όνοµα αρχείου restoreBackup.php Σχετική θέση ./admin/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Επαναφέρει το επιλεγµένο εφεδρικό 
αρχείο 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 13 
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Όνοµα αρχείου nea_anakoinwsh.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Καταχώριση µιας νέας ανακοίνωσης για 
κάποιο συγκεκριµένο µάθηµα από τον 
καθηγητή του θαµήµατος 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 14 

 

Όνοµα αρχείου teacher_center.html Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Αποτελεί την βασική-κεντρική σελίδα 
που εµφανίζεται µόλις ο εκπαιδευτής 
συνδεθεί στο σύστηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 15 

 
 

Όνοµα αρχείου teacher_index.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../top.html 

./teacher_menu.php 

./teacher_center.html 

Περιγραφή 

Περιγράφει την δοµή του παραθύρου του 
εκπαιδευτή 

Σελίδες που παραπέµπει 

../top.html 

./teacher_menu.php 

./teacher_center.html  

Περιγραφή 16 
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Όνοµα αρχείου teacher_menu.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Αποτελεί το µενού επιλογών του εκπαιδευτή. 
Εκτός από τις δυνατές επιλογές εµφανίζει και 
πληροφορίες όπως το τρέχον εξάµηνο και το 
username του χρήστη που έχει συνδεθεί 

Σελίδες που παραπέµπει 

../logout.php 

../anakoinwseis.php 

./hmerologio.php 

./diaxeirish_didaskomenwn_mathimatwn.php 

./bash_Erwthsewn.php 

./diaxeirish_Quiz.php 

./diaxeirish_ergasiwn.php 

./statistika.php 

./probolh_parousiologiou.php 

./neo_parousiologio.php 

../eiserxomena_pm.php 

../exerxomena_pm.php 

../send_pm.php 

../perioxh_suzhthsewn.php 

../xrhstes_susthmatos.php 
http://www.uom.gr/ 
http://compus.uom.gr/index.php 
https://lydia.uom.gr/horde2/ 

 

Περιγραφή 17 

 

Όνοµα αρχείου edite_anakoinwsh.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να 
τροποποιήσει κάποια καταχωρηµένη  
ανακοίνωση 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 18 
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Όνοµα αρχείου nea_kataxwrish_sto_ 
hmerologio.php 

Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να καταχωρεί 
ορόσηµα στο ηµερολόγιο 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  

Περιγραφή 19 

 

Όνοµα 

αρχείου 

epeksergasia_kataxwrishs_ 
sto_hmerologio.php 

Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να 
τροποποιήσει- ενηµερώσει κάποια 
καταχώριση του ηµερολογίου 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  

Περιγραφή 20 

 

Όνοµα αρχείου bash_Erwthsewn.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει όλες τις καταχωρηµένες 
ερωτήσεις στην βάση ερωτήσεων καθώς 
επίσης δίνει τη δυνατότητα για 
καταχώρηση µιας νέας ερώτησης  

Σελίδες που παραπέµπει 

./nea_erwthsh_pollaplhs.php 

./nea_erwthsh_sumplhrwshs.php 

 

Περιγραφή 21 
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Όνοµα αρχείου nea_erwthsh_pollaplhs.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να καταχωρίσει µια 
ερώτηση πολλαπλής και να επιλέξει ποιες 
από τις πιθανές απαντήσεις είναι σωστές 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 
 

Περιγραφή 22 

 
Όνοµα αρχείου edite_erwthsh_pollaplhs.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Τροποποίηση - ενηµέρωση κάποιας ήδη 
καταχωρηµένης ερώτησης πολλαπλής 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  
Περιγραφή 23 

 

Όνοµα αρχείου nea_erwthsh_ 
sumplhrwshs.php 

Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να καταχωρίσει 
µια ερώτηση συµπλήρωσης κενού  

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 
Περιγραφή 24 
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Όνοµα αρχείου edite_erwthsh_ 
sumplhrwshs.php 

Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Τροποποίηση κάποιας ερώτησης 
συµπλήρωσης κενού 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 
 

Περιγραφή 25 

 

Όνοµα αρχείου diaxeirish_Quiz.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει όλα τα διαθέσιµα quiz καθώς 
επίσης παρέχει τη δυνατότητα 
δηµιουργίας νέου quiz από τον 
εκπαιδευτή  µε συγκεκριµένα κριτήρια 

Σελίδες που παραπέµπει 

./probolh_Quiz.php 
 

Περιγραφή 26 

 

Όνοµα αρχείου probolh_Quiz.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να τροποποιήσει 
κάποιο quiz καθώς επίσης και να 
προβάλει λίστα µε τους εκπαιδευόµενους 
που το έχουν συµπληρώσει και το 
ποσοστό επιτυχίας για κάθε ένα από 
αυτούς ξεχωριστά  

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 27 
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Όνοµα αρχείου diaxeirish_ergasiwn.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει όλες τις καταχωρηµένες 
εργασίες. Παρέχει τη δυνατότητα για 
καταχώριση νέας εργασίας 

Σελίδες που παραπέµπει 

./probolh_ergasias.php 

 
Περιγραφή 28 

 

Όνοµα αρχείου probolh_ergasias.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να τροποποιήσει 
κάποια εργασία καθώς και να προβάλει 
λίστα µε τους χρήστες που την έχουν 
παραδώσει και να τους βαθµολογήσει 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 29 

 

Όνοµα αρχείου statistika.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει στατιστικές µετρήσεις για τα 
quiz και τις ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής 
µπορεί να αποθηκεύσει τις µετρήσεις  
τοπικά (*.csv) 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  

Περιγραφή 30 
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Όνοµα αρχείου diaxeirish_didaskomenwn_ 
mathimatwn.php 

Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτής µπορεί να διαχειρίζεται τα 
µαθήµατα που του έχουν ανατεθεί. Μπορεί 
να ορίσει αν οι εκπαιδευόµενοι µπορούν 
να εγγραφούν καθώς επίσης και να τους 
οργανώσει σε τµήµατα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 31 

 

Όνοµα αρχείου neo_parousiologio.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ηµιουργεί ένα νέο παρπυσιολόγιο για  
συγκεκριµένο µάθηµα, τµήµα  και 
ηµεροµηνία 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  

Περιγραφή 32 

 

Όνοµα αρχείου probolh_ 
parousiologiou.php 

Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Προβάλει τις παρουσίες για ένα 
συγκεκριµένο παρουσιολόγιο. Ο 
εκπαιδευτής µπορεί να κλειδώσει / 
ανοίξει το παρουσιολόγιο στους 
εκπαιδευόµενους καθώς επίσης να 
ακυρώσει υπογραφές εκπαιδευοµένων. 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 33 
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Όνοµα αρχείου proepiskopish_quiz.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο καθηγητής µπορεί να δει πως θα 
εµφανίζεται το quiz στον εκπαιδευόµενο 
(όπως έχει αναφερθεί παραπάνω οι 
ερωτήσεις θα εµφανίζονται µε τυχαία 
σειρά) 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 34 

 

Όνοµα αρχείου hmerologio.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει τα ορόσηµα για συγκεκριµένο 
µάθηµα, µήνα και έτος. 

Σελίδες που παραπέµπει 

./nea_anakoinwsh.php 

 

Περιγραφή 35 

 

Όνοµα αρχείου index.php Σχετική θέση ./teacher/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Κεντρική σελίδα εκπαιδευτή (frameset) 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 36 

 

Όνοµα αρχείου index.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Κεντρική σελίδα εκπαιδευόµενου 
(frameset) 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 37 
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Όνοµα αρχείου ergasies.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει τις εργασίες που πρέπει να 
υποβάλει ο εκπαιδευόµενος. Αν µια 
εργασία έχει βαθµολογηθεί ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να την δει  

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  

Περιγραφή 38 

 
 

Όνοµα αρχείου mathimata.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγραφεί σε 
µαθήµατα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  
Περιγραφή 39 

 

Όνοµα αρχείου quiz_eksaskish.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ηµιουργεί τυχαία quiz για εξάσκηση, 
προσαρµοσµένα στο ιστορικό του 
εκπαιδευοµένου. 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 40 
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Όνοµα αρχείου quiz_kathigith.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει τα quiz που πρέπει να 
υποβάλει ο εκπαιδευόµενος. Τα quiz 
βαθµολογούνται αµέσως µετά την 
υποβολή τους, οπότε ο εκπαιδευόµενος 
µπορεί να δει αµέσως την βαθµολογία 
του 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 41 

 

Όνοµα αρχείου student_center.html Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Αποτελεί την βασική-κεντρική σελίδα 
που εµφανίζεται µόλις ο εκπαιδευόµενος 
συνδεθεί στο σύστηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 42 

 

Όνοµα αρχείου student_index.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../top.html 

./student _menu.php 

./student _center.html 

Περιγραφή 

Περιγράφει την δοµή του παραθύρου του 
εκπαιδευόµενου 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 
Περιγραφή 43 
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Όνοµα αρχείου SumplirwshQuiz 
Kathigith.php 

Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευόµενος υποβάλει κάποιο quiz 
που έχει δηµιουργηθεί από τον 
εκπαιδευτή και διορθώνεται αυτόµατα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 44 

 

Όνοµα αρχείου student_menu.php Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Αποτελεί το µενού επιλογών του 
εκπαιδευόµενου. Εκτός από τις δυνατές 
επιλογές εµφανίζει και πληροφορίες όπως 
το τρέχον εξάµηνο και το username του 
χρήστη που έχει συνδεθεί 

Σελίδες που παραπέµπει 

../logout.php 

../anakoinwseis.php 

../teacher/hmerologio.php 

./mathimata.php 

./quiz_eksaskish.php 

./quiz_kathigith.php 

./ergasies.php 

./upografh_parousiologiou.php 

../eiserxomena_pm.php 

../exerxomena_pm.php 

../send_pm.php 

../perioxh_suzhthsewn.php 

../xrhstes_susthmatos.php 
http://www.uom.gr/ 
http://compus.uom.gr/index.php 
https://lydia.uom.gr/horde2/ 

 

Περιγραφή 45 
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Όνοµα αρχείου upografh_ 
parousiologiou.php 

Σχετική θέση ./student/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 
υπογράψει σε κάποιο παρουσιολόγιο 
καθώς επίσης να ελέγξει τις παρουσίες 
του σε κάποιο µάθηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 
 

Περιγραφή 46 

 

Όνοµα αρχείου anakoinwseis.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει όλες τις διαθέσιµες 
ανακοινώσεις για κάποιο συγκεκριµένο 
µάθηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 47 

 

Όνοµα αρχείου auth.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ηµιουργείται αυτόµατα κατά την 
εγκατάσταση της εφαρµογής. Περιέχει τα 
στοιχεία σύνδεσης στη βάση. 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 48 
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Όνοµα αρχείου center.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Αρχική σελίδα υποδοχής όλων των 
χρηστών. Είναι υπεύθυνη για την 
αυθεντικοποίηση κάθε χρήστη 

Σελίδες που παραπέµπει 

./admin/admin_index.php 
./teacher/teacher_index.php 
./student/student_index.php 

 

Περιγραφή 49 

 

Όνοµα αρχείου connect.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

./ auth.php 

Περιγραφή 

Ανοίγει και αρχικοποιεί τη σύνδεση µε τη 
βάση  MySql 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 50 

 

Όνοµα αρχείου eiserxomena_pm.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα 
του χρήστη 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 51 

 

Όνοµα αρχείου exerxomena_pm.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει όλα τα απεσταλµένα µηνύµατα 
από το χρήστη 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 52 
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Όνοµα αρχείου index_.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

./top.html 

./menu.php 

./center.php 

Περιγραφή 

Περιγράφει την δοµή του παραθύρου. 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 
Περιγραφή 53 

 

Όνοµα αρχείου logout.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Αποσυνδέει τον χρήστη και διαγράφει τη 
συνεδρία (session) 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 54 

 

Όνοµα αρχείου menu.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Εµφανίζει τις επιλογές που είναι 
διαθέσιµες σε ένα µη συνδεµένο χρήστη 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 
Περιγραφή 55 

 
 

Όνοµα αρχείου myFunctions.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Είναι µια βιβλιοθήκη συναρτήσεων που 
έχει γραφεί για να δώσει όλη την 
λειτουργικότητα της εφαρµογής 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

Κενή 

Περιγραφή 56 
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Όνοµα αρχείου nea_eggrafh.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

∆ηµιουργεί µια αίτηση για εγγραφή νέου 
χρήστη προς το διαχειριστή του 
συστήµατος 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  
Περιγραφή 57 

 

Όνοµα αρχείου neo_thema.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Καταχώριση νέου θέµατος στο φόρουµ 
συζητήσεων 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  
Περιγραφή 58 

 

Όνοµα αρχείου perioxh_suzhthsewn.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφάνιση όλων των θεµάτων του φόρουµ 
για κάποιο συγκεκριµένο µάθηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 59 

 

Όνοµα αρχείου probolh_thematos.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Εµφάνιση της συζήτησης για κάποιο 
συγκεκριµένο θέµα. Ο κάθε χρήστης 
µπορεί να προσθέσει µια απάντηση ή να 
τροποποιήσει κάποια υπάρχουσα 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  
Περιγραφή 60 
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Όνοµα αρχείου send_pm.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Επιλογή παραληπτών για κάποιο 
προσωπικό µήνυµα  

Σελίδες που παραπέµπει 

./sunthesh_pm.php  

Περιγραφή 61 

 

Όνοµα αρχείου setup.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Το script εγκατάστασης της εφαρµογής 
στο server. 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα  
Περιγραφή 62 

 

Όνοµα αρχείου sunthesh_pm.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Σύνθεση και αποστολή του προσωπικού 
µηνύµατος στους παραλήπτες 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 
 

Περιγραφή 63 

 

Όνοµα αρχείου top.html Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Το banner της εφαρµογής 

Σελίδες που παραπέµπει 

κανένα 

 

Περιγραφή 64 
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Όνοµα αρχείου xrhstes_susthmatos.php Σχετική θέση ./ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Αναζήτηση χρηστών στο σύστηµα για 
επικοινωνία µε αποστολή προσωπικού 
µηνύµατος ή e-mail. Επίσης ο χρήστης 
µπορεί να αλλάξει τον κωδικό του στο 
σύστηµα. 

Σελίδες που παραπέµπει 

./sunthesh_pm.php  

Περιγραφή 65 

 

Όνοµα αρχείου imode_anakoinwseis.php Σχετική θέση ./imode/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Προβολή ανακοινώσεων για συγκεκριµένο 
µάθηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

./index.php 

./index2.php  
Περιγραφή 66 

 

Όνοµα αρχείου imode_hmerologio.php Σχετική θέση ./imode/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Προβολή ορόσηµων ηµερολογίου  για 
συγκεκριµένο µάθηµα 

Σελίδες που παραπέµπει 

./index.php 

./index2.php  
Περιγραφή 67 
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Όνοµα αρχείου index2.php Σχετική θέση ./imode/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

κανένα 

Περιγραφή 

Το µενού επιλογών για τις i-mode 
συσκευές 

Σελίδες που παραπέµπει 

./imode_anakoinwseis.php 

./imode_hmerologio.php 

./index.php  

Περιγραφή 68 

 

Όνοµα αρχείου index.php Σχετική θέση ./imode/ 

Προαπαιτούµενα αρχεία Μικρογραφία 

../connect.php 

../myFunctions.php 

Περιγραφή 

Γίνεται αυθεντικοποίηση του χρήστη  

Σελίδες που παραπέµπει 

./index2.php 
 

Περιγραφή 69 

 
 
 Η οργάνωση του κώδικα έχει γίνει µε τρόπο ώστε να υποστηρίζεται η συντη-
ρησιµότητα και επεκτασιµότητα της εφαρµογής. Όλη η λειτουργικότητα βρίσκεται 
στο αρχείο myFunctions.php και τα υπόλοιπα αρχεία πηγαίου κώδικα πραγµατο-
ποιούν κλήσεις συναρτήσεων αυτού, έτσι µια αλλαγή στη λειτουργικότητα του 
myFunctions.php γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την εφαρµογή. Λόγο του ρόλου που 
έχει το αρχείο myFunctions.php κρίθηκε αναγκαίο η σύντοµη παρουσίαση των 
συναρτήσεων που περιλαµβάνει. 
 
 

Συνάρτηση Παράµετροι Περιγραφή 

showError 
$msg=το µήνυµα, 
$error= το λάθος 

Εµφάνιση 
µηνύµατος 
λάθους 

showFatalError 
$msg=το µήνυµα, 
$error= το λάθος 

Όπως το 
showError αλλά η 

ροή του 
προγράµµατος 
διακόπτεται 

getNextFreeId 
$id_col_name=η στήλη της οποίας το 

id θέλουµε 
$table_name= το όνοµα του πίνακα 

Επιστρέφει το 
επόµενο ελεύθερο 
id του πίνακα για 
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εισαγωγή 
(υλοποίηση του 
autoincrement 

προγραµµατιστικά 
για λόγους 

συµβατότητας) 

getSystemTable κανένα 
Ανάκτηση 

παραµέτρων του 
συστήµατος 

updateHistory 
$action=η ενέργεια 

$the_user_id=το id του χρήστη 

Αποθήκευση στο 
ιστορικό της 
ενέργειας του 

χρήστη 

checkIfUserIsLogedIn 
$theUserType=ο τύπος χρηστη 

(Student|Teacher| 
Admin|ALL) 

Επιβεβαιώνει ότι 
ο χρήστης έχει 

δικαίωµα 
πρόσβασης σε µια 

σελίδα (πχ ο 
student δεν µπορεί 
να δει τη σελίδα 

διαχείρισης 
backup)  

getSemmesterById $the_id=το id του εξαµήνου 
Ανάκτηση του 

εξαµήνου  

getAitiseisEggrafhs κανένα 

Ανάκτηση των 
αιτήσεων 

εγγραφής στο 
σύστηµα 

apodoxhAithshs $the_user_id= το id του χρήστη 
Αποδοχή µιας 

αίτησης εγγραφής 

deleteAithsh $the_user_id= το id του χρήστη 
∆ιαγραφή µιας 

αίτησης 

filterUsers 
$search=λέξη κλειδί για αναζήτηση 
$_the_userType=τι τύπο χρήστη να 
αναζητήσει (Admin|Teacher|Student) 

Αναζήτηση 
χρηστών 

updateUser 

$the_id= το id 
$the_name=το όνοµα  

$the_surname=το επώνυµο 
$the_am=ο αριθµός µητρώου 

$the_mail=το e-mail 
$the_type=ο τύπος 

(Admin|Teacher|Student) 

Ενηµέρωση των 
στοιχείων του 

χρήστη 

updateUserpass 
$the_id=το id του χρήστη 

$the_pass=ο κωδικός 

Αλλαγή του 
κωδικού ενός 

χρήστη 

addNeoMathima $lessonTitle= ο τίτλος του µαθήµατος 
Προσθήκη νέου 

µαθήµατος 
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getAllLesons 

$visibilityFlag 
0=τα µαθήµατα που είναι κρυφά  
1=τα µαθήµατα που είναι ορατά  

ALL=όλα τα µαθήµατα 

Ανάκτηση όλων 
των µαθηµάτων 

piosDidaskeiToMathima 
$id_semmester=το id του εξαµήνου  

$id_lesson=το id του µαθήµατος 

Ανάκτηση των 
εκπαιδευτών που 
έχουν αναλάβει 
ένα µάθηµα 

addDidaskontaSeMathima 
$_teacher_id_=το id του εκπαιδευτικού 
$_semmester_id_=το id του εξαµήνου 

$_lesson_id_=το id του µαθήµατος 

Συσχετίζει ένα 
εκπαιδευτή µε 
κάποιο µάθηµα  

RemoveDidaskonta 
ApoMathima 

$_teacher_id_=το id του εκπαιδευτικού 
$_semmester_id_=το id του εξαµήνου 

$_lesson_id_=το id του µαθήµατος 

∆ιαγράφει τη 
συσχέτιση ενός 
διδάσκοντα από 
ένα µάθηµα  

getLesson $_Lesson_id_=το Id του µαθήµατος 
Ανάκτηση ενός 

µαθήµατος 

deleteMathima $_the_id= το Id του µαθήµατος 
∆ιαγραφή ενός 
µαθήµατος 

updateMathima 

$_lesson_id_=το id του µαθήµατος 
$_idiotita_=η ιδιότητα του µαθήµατος 

$_nea_timh=η νέα τιµή για την 
ιδιότητα 

Ενηµέρωση µιας 
ιδιότητας του 
µαθήµατος 

getUserById $_the_id_=το id του χρήστη 
Ανάκτηση 

στοιχείων χρήστη  

sendPM 

$id_apostolea=το id του αποστολέα 
$id_paralhpth=το id του παραλήπτη 

$_thema_=το θέµα 
$_msg_=το µήνυµα 

Αποστολή 
προσωπικού 
µηνύµατος 

getPmInbox $_the_uid_=το id του χρήστη 
Ανάκτηση 

εισερχοµένων 
µηνυµάτων 

deletePm $pm_id=το id του µηνύµατος 
∆ιαγραφή 

προσωπικού 
µηνύµατος 

getPmInboxInfo $_the_pm_id=το id του µηνύµατος 

Ανάκτηση 
πληροφοριών για 
ένα εισερχόµενο 

µήνυµα  

getPmOutbox $_the_uid_=το id του χρήστη 
Ανάκτηση 

εξερχόµενων 
µηνυµάτων 

updateSystemTable 
$columnName=το όνοµα της 

παραµέτρου 
$newValue=η νέα τιµή 

Ενηµέρωση 
παραµέτρων του 

συστήµατος 

startNewSemester 
$the_year=το έτος 

$the_sem_name=το όνοµα του 
Έναρξη νέου 
εξαµήνου 
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εξαµήνου ( ΕΑΡ, ΧΕΙΜ) 

deleteSemester $_sem_id=το Id του εξαµήνου 
∆ιαγραφή 
εξαµήνου 

saveMysqlconData 
$the_username=το username στη βάση 

$the_pass=το password στη βάση 

Αποθήκευση 
στοιχείων 

σύνδεσης µε τη 
βάση 

getHistory κανένα 
Ανάκτηση του 

ιστορικού 

clearHistory κανένα 
Καθαρισµός 
ιστορικού 

getBackupFileNames κανένα 

Ανάκτηση 
ονοµάτων 
εφεδρικών 
αρχείων 

deleteBackupFile $_filename_= το όνοµα του αρχείου 
∆ιαγραφή 
εφεδρικού 
αρχείου 

GetDownloadLinkFor 
BackupFile 

$_fname_= το όνοµα του αρχείου 
Λήψη ενός 
εφεδρικού 
αρχείου 

uploadBackupFile 
$_file_alias_=το alias του αρχείου στην 

συλλογή $_FILES 
$_file_collection_=η συλλογή $_FILES 

Ανέβασµα ενός 
εφεδρικού 
αρχείου 

getLessonsUserTeaches 
$_the_uid=το id του χρήστη 

$_the_semester=το id του εξαµήνου 

Ανάκτηση των 
µαθηµάτων που 
διδάσκει ένας 
εκπαιδευτής 

PrintLessonsUser 
TeachesOptions 

$_the_uid=το id του εκπαιδευτή 
$_the_semester=το id του εξαµήνου 

$selected_id=το id του προεπιλεγµένου 
µαθήµατος 

$_all_option_enabled=εµφανίζει την 
επιλογή «όλα» τα µαθήµατα 

∆ηµιουργεί το τα 
options στο select 

tag, για τα 
µαθήµατα που 
διδάσκει ένας 
εκπαιδευτής 

insertNeaAnakoinwsh 

$_is_user_=το id του εκπαιδευτή 
$_id_semester=το id του εξαµήνου 
$_id_lesson=το id του µαθήµατος 

$_thema_=το θέµα 
$_statement_=η ανακοίνωση 

Προσθήκη νέας 
ανακοίνωσης 

getAnakoinwseis 
$_id_semester= το id του εξαµήνου 
$_id_lesson= το id του µαθήµατος 

Ανάκτηση των 
ανακοινώσεων 

getAnakoinwshById $_the_id_= το id της ανακοίνωσης 
Ανάκτηση µιας 
ανακοίνωσης 

updateAnakoinwsh 

$_anakoinwsh_id=το id της 
ανακοίνωσης 

$_thema_=το id του θέµατος 
$_statement_=η ανακοίνωση 

Ενηµέρωση 
ανακοίνωσης 
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$_semester_=το εξάµηνο 
$_user_id=το Id του εκπαιδευτή 

$_lesson_id_=το id του µαθήµατος 

deleteAnakoinwsh 
$_anakoinwsh_id= το id της 

ανακοίνωσης 
∆ιαγραφή της 
ανακοίνωσης 

convertEURtoISODate $eurDate= ηµεροµηνία σε EUR format 

Μετατροπή 
ηµεροµηνίας από 

EUR σε ISO 
format 

convertISOtoEURDate $isoDate= ηµεροµηνία σε ISO format 

Μετατροπή 
ηµεροµηνίας από 

ISO σε EUR 
format 

insertToCalendar 

$_user_id_= το id του εκπαιδευτή 
$_lesson_id_= το id του µαθήµατος 

$_eur_date_= η ηµεροµηνία 
$_state_=το κείµενο 

Καταχώριση στο 
ηµερολόγιο 

getCalendar 
$_lesson_id_=το µάθηµα 

$_month_=ο µήνας 
$_year_= το έτος 

Ανάκτηση 
ηµερολογίου 

getCalendarById 
$_cal_id= το id της ανακοίνωσης 

ηµερολογίου 

Ανάκτηση µιας 
συγκεκριµένης 
ανακοίνωσης 
ηµερολογίου 

upadteCalendar 

$_cal_id= το id της καταχώρισης 
$_user_=το id του εκπαιδευτή 

$_lesson_= το id του µαθήµατος 
$_date_= η ηµεροµηνία 

$_statement_= το κείµενο 

Ενηµέρωση µιας 
καταχώρισης στο 

ηµερολόγιο 

deleteCalendar $_cal_id= το id της καταχώρισης 
∆ιαγραφή 

καταχώρισης στο 
ηµερολόγιο 

printDifficultyOptions 
$selected_id= το option που είναι 

προεπιλεγµένο 

∆ηµιουργεί τα 
options στο select 
tag για τα επίπεδα 

δυσκολίας 

insertNeaQuestion 

$_Quest_type_= ο τύπος της ερώτησης 
$_subject_=ο τίτλος της ερώτησης 

$_statement_= η εκφώνηση 
$_difficulty_id_=το id της δυσκολίας 

$_available_rand_quiz_=διαθεσιµότητα 
στα τυχαία quiz  

$lesson_id=το id του µαθήµατος 
$_the_true_ans=συλλογή µε τα id των 

σωστών απαντήσεων 
$_the_ans_txt=συλλογή µε όλες τις 

πιθανές απαντήσεις 

Καταχώριση νέας 
ερώτησης 
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$the_ans_length= το πλήθος των 
απαντήσεων 

insertPossibleAnswers 

$_question_id= το id της ερώτησης 
$_true_answers_id=συλλογή µε τα id 

των σωστών απαντήσεων 
$_answers_txt=συλλογή µε τις 

απαντήσεις 
$_AllAnswers_length= το πλήθος των 

απαντήσεων 

Αποθήκευση 
απαντήσεων σε 
µια ερώτηση 

filterTeachersQuestions 

$_lesson_ = το id του µαθήµατος 
$_difficulty_ = το id της δυσκολίας 

$_available_random_quiz = διαθέσιµες 
σε τυχαία quiz  

Ανάκτηση 
ερωτήσεων που 

είναι ορατές µόνο 
σε εκπαιδευτές 

getQuestionById 

_q_id = το id της ερώτησης 
&$_true_answers_ = επιστρέφει µε 

αναφορά συλλογή µε τα id των σωστών 
απαντήσεων 

&$_possible_ans_txt = επιστρέφει µε 
αναφορά συλλογή µε τις πιθανές 

απαντήσεις 

Ανάκτηση 
συγκεκριµένης 

ερώτησης 

updateQuestion 

$_Quest_type_= ο τύπος της ερώτησης 
$_subject_=ο τίτλος της ερώτησης 

$_statement_= η εκφώνηση 
$_difficulty_id_=το id της δυσκολίας 

$_available_rand_quiz_=διαθεσιµότητα 
στα τυχαία quiz  

$lesson_id=το id του µαθήµατος 
$_the_true_ans=συλλογή µε τα id των 

σωστών απαντήσεων 
$_the_ans_txt=συλλογή µε όλες τις 

πιθανές απαντήσεις 
$the_ans_length= το πλήθος των 

απαντήσεων 

Ενηµέρωση 
ερώτησης 

upadteAvailableRandomQuiz 
$_quest_id_ = το id της ερώτησης 

$_the_status = το status της ερώτησης 

Ενηµερώνει για 
το αν µια 

ερώτηση είναι 
διαθέσιµη για τη 

δηµιουργία 
τυχαίου quiz 

deleteQuestion $_quest_id = το id της ερώτησης 
∆ιαγραφή της 
ερώτησης 

getQuizQuestionByDifficulty 

$_lesson_id_ = το id του µαθήµατος 
$_diffc_id_ = το id δυσκολίας 

$_extra_where = επιπλέον περιορισµός 
(προαιρετικά) 

Ανάκτηση 
ερωτήσεων ανά 
µάθηµα και 

βαθµός δυσκολίας 
[ και ενός 
επιπλέον 
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περιορισµού] 

createNewQuiz 

$_quiz_title = ο τίτλος 
$_lesson_ = το id του µαθήµατος 
$_count_easy_question_ = πλήθος 

εύκολων ερωτήσεων 
$_the_easy_diff_id_ = το id για τις 

εύκολες ερωτήσεις 
$_count_hard_question_ = πλήθος 

δύσκολων ερωτήσεων 
$_the_hard_diff_id_ = το Id για τις 

δύσκολες ερωτήσεις 
$_count_veryhard_question_ = πλήθος 

πολύ δύσκολων ερωτήσεων 
$_the_veryhard_diff_id_ = το Id για τις 

πολύ δύσκολες ερωτήσεις 

∆ηµιουργία νέου 
quiz 

insertQuestionToQuiz 
$quiz_id = το id του quiz 

$quest_id = το id της ερώτησης 

Εισαγωγή µιας 
ερώτησης στο 

quiz 

removeQuestionFromQuiz 
$quiz_id = το id του quiz 

$quest_id = το id  της ερώτησης 

Αφαίρεση 
ερώτησης από το 

quiz 

getLessonsQuiz $_lesson_id = το id του µαθήµατος 
Ανάκτηση των 

quiz για ένα 
µάθηµα 

updateQuiz 

$quiz_id = το id του quiz 
$_new_title_= ο τίτλος 

$_new_deadline_ = η προθεσµία 
υποβολής 

$_new_visibility_ = η ορατότητα 
$_new_lesson_ = το  id του µαθήµατος 

Ενηµέρωση του 
quiz 

deleteQuiz $_quiz_id_ = το id του quiz 
∆ιαγραφή του 

quiz 

getQuizById $_quiz_id_ = το id του quiz 
Ανάκτηση ενός 

quiz 

getAvailableQuestionsForQuiz 
$_quiz_id_ = το id του quiz 

$lesson_id = το id  του µαθήµατος 
$difficulty_id = το id δυσκολίας 

Ανάκτηση 
διαθέσιµων 

ερωτήσεων για 
προσθήκη σε ένα 

quiz  

getQuizQuiestions $quiz_id = το id του quiz 
Ανάκτηση των 
ερωτήσεων του 

quiz 

GetPosostoEpituxias 
QuizEksamhno 

$_quiz_id_ = το Id του quiz 
$semester_id = το id του εξαµήνου 

Ποσοστό 
επιτυχίας στο quiz 

ανά εξάµηνο 

getQuizQuestionCount $_quiz_id = το Id του quiz 
Πλήθος 

ερωτήσεων για το 
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quiz 

getUsersAnsweredQuiz 
$semester_id = το id του εξαµήνου 

$quiz_id = το Id του quiz  

Ανάκτηση των 
χρηστών που 

έχουν απαντήσιε 
το quiz  

epaneksetashUserStoQuiz 

$the_user_id = το id του 
εκπαιδευόµενου 

$the_semester_id = το id του εξαµήνου 
$the_quiz_id = το id του quiz  

∆ήλωση για 
επανεξέταση ενός 
εκπαιδευοµένου 

στο quiz  

addNeaErgasia 

$the_lesson = το Id του µαθήµατος 
$the_title = ο τίτλος 

$the_statement_ = η εκφώνηση 
$the_file_name_alias = το alias στη 

συλλογή $_FILES του 
επισυναπτόµενου αρχείου 

$php_files_reference = η συλλογή 
$_FILES 

Προσθήκη νέας 
εργασίας 

getExercises 
$_the_lesson_id_ = το id  του 

µαθήµατος 

Ανάκτηση 
εργασιών ανά 

µάθηµα 

UpdateExerciseDeadLine 
Visibility 

$exer_id = το id της εργασίας 
$_the_deadline = η προθεσµία 
$the_visibility = η ορατότητα 

Ενηµέρωση της 
ορατότητας και 
της προθεσµίας 
υποβολής για µια 

εργασία 

getExerciseById $_exer_id = το id της εργασίας 
Ανάκτηση 

συγκεκριµένης 
εργασίας 

updateErgasia 

$_exer_id = το id της αργασίας 
$_lesson_id = το id του µαθήµατος 

$_title_ = ο τίτλος 
$_statement_ = η εκφώνηση 

$the_file_name_alias_ = το alias στη 
συλλογή $_FILES του 

επισυναπτόµενου αρχείου 
$files_reference = η συλλογή $_FILES 

Ενηµέρωση 
εργασίας 

getSubmittedExercises 
$_the_semester = το id του εξαµήνου 
$_the_exercise = το id της εργασίας 

Ανάκτηση 
εργασίων που 

έχουν παραδοθεί 

updateExerciseGrade 

$_the_user_id = το id του 
εκπαιδευόµενου 

$_the_semester_id = το id του 
εξαµήνου 

$_the_exercise_id = το id της εργασίας 
$_new_grade_ = ο βαθµός 

$_the_timestamp_ = η ηµεροµηνία 

Βαθµολόγιση µιας 
εργασίας 

deleteExercise $_exer_id = το id της εργασίας ∆ιαγραφή 
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εργασίας 

getPosostoForYear 
$_year_ = το έτος 

$quiz_id = το id του quiz  

Ανάκτηση του 
ποσοστού 

επιτυχίας στο quiz 
ανά έτος 

getMinSemesterYear κανένα 
Ανάκτηση του 

µικρότερου έτους 
από τα εξάµηνα 

getMaxSemesterYear κανένα 

Ανάκτηση του 
µεγαλύτερου 
έτους από τα 

εξάµηνα 

getSemestersByYear $_the_year_ = το έτος 
Ανάκτηση 

εξαµήνων ανά 
έτος 

getAllSemesters κανένα 
Ανάκτηση όλων 
των διαθέσηµων 

εξαµήνων 

printToFileQuizStats $_quiz_id_ = το id του quiz  
Αποθήκευση 

στατιστηκών του 
quiz σε αρχείο csv 

printToFileQuestions 
$_the_lesson_id_ = το id του 

µαθήµατος 

Αποθήκευση 
στατιστηκών των 
ερωτήσεων ανά 

µάθηµα σε αρχείο 
csv 

getQuestionsForLesson $_the_lesson = το id του µαθήµατος 
Ανάκτηση 

ερωτήσεων για 
ένα µάθηµα 

getAllVisibleLessons κανένα 
Ανάκτηση όλων 

των ορατών 
µαθηµάτων 

insertNeoThema 

$_lesson_id = το id του µαθήµατος 
$_user_id = το id του χρήστη 

$_the_subject_ = το θέµα 
$the_text = το κείµενο 

Καταχώρηση 
νέου θέµατος 
στην περιοχή 
συζητήσεων 

insertAnswer 
$_answer_txt = το κείµενο 

$_user_id = το id του χρήστη 
$_thema_id = το Id του θέµατος 

Απάντηση σε 
κάποιο θέµα 

getThemataByLesson $_lesson_id = το id του µαθήµατος 
Ανάκτηση 

θεµάτων ανά 
µάθηµα 

countAnswers $thema_id = το id του θέµατος 
Πλήθος 

απαντήσεων  

getThemaById $thema_id = το id του θέµατος 
Ανάκτηση του 

θέµατος 

getThemaAnswers $thema_id = το id του θέµατος  Ανάκτηση 
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απαντήσεων για 
το θέµα 

GetCurrentDateTime 
ToEurFormat 

κανένα 
Η τρέχουσα 

ηµεροµηνία σε 
EUR format 

updateForumAnswer 
$_answer_id = το id της απάντησης 

$new_statement = το κείµενο 
Ενηµέρωση µιας 

απάντησης 

deleteThema $_thema_id = το id του θέµατος 
∆ιαγραφή του 

θέµατος 

getLessonById $_the_lesson_id = το id του µαθήµατος 
Ανάκτηση του 
µαθήµατος 

updateLessonVisibility 
$visibility_status = το status 

$lesson_id = το id του µαθήµατος 

Τροποποίηση της 
ορατότητας του 

µαθήµατος 

updateLessonCanEnroll 
$canEnroll_status = το status 

$lesson_id =το id του µαθήµατος 

Ενηµέρωση της 
δυνατότητας 
εγγραφής 

getStudentsEnrolledAt 
$the_lesson_id = το id του µαθήµατος 

$the_sem_id = το id του εξαµήνου 

Ανάκτηση 
εγγεγραµένων 

εκπαιδευοµένων 

GetEnrolledStudents 
NotInClass 

$the_lesson_id= το id του µαθήµατος 
$the_sem_id = το id του εξαµήνου 

Ανάκτηση των 
εκπαιδευοµένων  
που δεν έχουν 

ενταχθεί σε τµήµα 

insertToSubsumedClass 

$_user_id = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_id = το id του εξαµήνου 
$_lesson_id = το id του µαθήµατος 

$class_id = το id του τµήµατος 

Ένταξη 
εκπαιδευόµενων 
ενώς µαθήµατος 

σε τµήµα 

deleteFromSubsumedClass 
$_user_id = το id εκπαιδευόµενου 

$_semester_id = το id του εξαµήνου 
$_lesson_id = το id του µαθήµατος 

∆ιαγραφή 
εκπαιδευόµενου 
από ένα τµήµα 

deleteFromEnrollLesson 
$_user_id = το id  του εκπαιδευόµενου 
$_semester_id = το id  του εξαµήνου 
$_lesson_id = το id του µαθήµατος 

∆ιαγραφή 
εκπαιδευόµενου 
από µάθηµα 

insertNeoTmhma 
$_lesson_id = το Id του µαθήµατος 

$_semester_id = το id του αξαµήνου 
$_tmhma_name = όνοµα του τµήµατος 

Προσθήκη νέου 
τµήµατος 

getClasses 
$_semester_id = το id του εξαµήνου 
$_lesson_id = το id του µαθήµατος 

Ανάκτηση 
τµηµάτων 

deleteClass $class_id = το id του τµήµατος 
∆ιαγραφή του 

τµήµατος 

getUsersForClass 
$_semester_id = το id του εξαµήνου 
$lesson_id = το id του µαθήµατος 

$class_id = το id του τµήµατος 

Ανάκτηση των 
εκπαιδυοµένων 
για ένα τµήµα 

insertNeoParousiologio 
$semester_id = το id του εξαµήνου 

$class_id = το id του τµήµατος 
$for_date = ηµεροµηνία 

∆ηµιουργία νέου 
παρουσιολογίου 
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getParousiologiaForTmhma 
$semester_id = το id του εξαµήνου 

$class_id = το id του τµήµατος 

Ανάκτηση 
παρουσιολογίου 

ανά τµήµα 

getParousiesFor 
$parousiologio_id = το id του 

παρουσιολογίου 
Ανάκτηση 
παρουσιών 

getPresenceById 
$_parousiologio_id = το id του 

παρουσιολογίου 

Ανάκτηση 
συγκεκριµένου 
παρουσιολογίου 

setParousiologioCanSignAttr 
$_parousiologio_id = το id του 

παρουσιολογίου 
$new_cansign =το status 

Άνοιγµα / 
κλείσιµο 

παρουσιολογίου 

deleteParousiologio 
$_parousiologio_id = το id του 

παρουσιολογίου 
∆ιαγραφή του 

παρουσιολογίου 

deleteSignature 
$_parousiologio_id = το id του 

παρουσιολογίου 
$user_id = το id του εκπαιδευόµενου 

Ακύρωση 
υπογραφής 

getStudentLessons 
$_the_uid = το id του εκπαιδευόµενου 
$_the_semester = το id του εξαµήνου 

Ανάκτηση των 
µαθηµάτων που 
παρακολουθεί ο 
εκπαιδευόµενος 

printStudentsLessonOptions 

$_the_uid = το id του εκπαιδευόµενου 
$_the_semester = το id του εξαµήνου 
$selected_id = το προεπιλεγµένο id 

$_all_option_enabled = να εµφανίζει 
την επιλογή «όλα» τα µαθήµατα 

∆ηµιουργεί τα 
options στοιχεία 
του select tag για 
τα µαθήµατα που 
παρακολουθεί ο 
εκπαιδευόµενος 

getAllLessonsUserCanEnroll 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

Τα διαθέσηµα 
µαθήµατα στα 
οποία µπορεί να 

εγγραφεί ο 
εκπαιδευόµενος 

getUserEnrolledLessons 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

Τα µαθήµατα στα 
οποία είναι 

εγγεγραµένος ο 
εκπαιδευόµενος 

studentEnroll 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 

$_lesson_ = το id του µαθήµατος 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

Εγγραφή σε 
µάθηµα 

getUserTmhmaForLesson 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 
$_lesson_ = το id του µαθήµατος 

Ανάκτηση 
τµήµατος για το 
µάθηµα που 

παρακολουθεί ο 
εκπαιδευόµενος 

testIfSigned 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 

$_presence_id_ = το id του 
παρουσιολογίου 

Ελέγχει αν ο 
εκπαιδευόµενος 
έχει υπογράψει 

στο 
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παρουσιολόγιο 

upogafhSeParousiologio 

$_presence_id = το id του 
παρουσιολογίου 

$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_ip_ = η IP του εκπαιδευόµενου 

Υπογραφή σε 
παρουσιολόγιο 

GetFalseAnswered 
QuestionsArray 

$user_id = το id του εκπαιδευόµενου 

Ανάκτηση των 
ερωτήσεων που ο 
εκπαιδευόµενος 
έχει απαντήσει 

λάθος 

GetAvailableRandom 
QuizQuestionsIdsArray 

$_lesson_ = το id του µαθήµατος 
Ανάκτηση 

ερωτήσεων για τα 
τυχαία quiz 

userAnswersFalseQuestion 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_question_ = το id της ερώτησης 

Αποθήκευση µιας 
ερώτησης που 
απαντήθηκε 

λάθος 

userAnswersTrueQuestion 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_question_ = το id της ερώτησης 

Αποθήκευση µιας 
ερώτησης που 
απαντήθηκε 

σωστά 

getRandomQuizQuestionsIds 

$_questions_count_ = πλήθος 
ερωτήσεων 

$_lesson_ = το id του µαθήµατος 
$_user_ = το id του εκπαιδευοµένου 

Επιλογή 
ερωτήσεων για 
τυχαίο quiz 

printQuestionHtmlTaged $_question_id = το id της ερώτησης 
Εµφάνηση της 

ερώτησης σε html 
διαµόρφωση 

PrintPolaplhsQuestion 
HtmlTaged 

$_quest_id = το id της ερώτησης 

Εµφάνηση µιας 
ερώτησης 

πολλαπλής σε 
html διαµόρφωση 

PrintSumplhrwshsKenou 
QuestionHtmlTaged 

$_quest_id = το id της ερώτησης 

Εµφάνηση µιας 
ερώτησης 

συµπλήρωσης σε 
html διαµόρφωση 

diorthoshErwthshs 

$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_question_id = το id της ερώτησης 

$_answers_ids_ = τα id των 
απαντήσεων που έδωσε ο 

εκπαιδευόµενος 

∆ιόρθωση 
ερώτησης 

diorthoshPolaplhsQuestion 

$_id_question_ = το id της ερώτησης 
$_the_answers_ids_ =τα id των 

απαντήσεων που έδωσε ο 
εκπαιδευόµενος 

∆ιόρθωση 
ερώτησης 
πολλαπλής 

DiorthoshSumplhrwshs 
KenouQuestion 

$_id_question_ = το id της ερώτησης 
$_the_answers_ids_ =τα id των 

∆ιόρθωση 
ερώτησης 
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απαντήσεων που έδωσε ο 
εκπαιδευόµενος 

συµπλήρωσης 

UserAnswersQuestion 
UpdateStatistika 

$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_quest_id_ = το id της ερώτησης 

$_answers_true_false_ = απάντηση 
σωστή / λάθος 

Ενηµέρωση 
στατηστικών 
ερώτησης 

userAnswersQuiz 

$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

$_quiz_ = το id του quiz 
$_sostes_apanthseis_ = πλήθος σωστών 

απαντήσεων 

Συµπλήρωση quiz 
αξιολόγησης από 
εκπαιδευόµενο 

updateQuizStatistika 
$_quiz_id_ = το id του quiz 

$answered_true_false = απάντηση 
σωστή / λάθος 

Ενηµέρωση 
στατηστικών του 

quiz  

calculatePosostoForQuiz 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

$quiz_id = το id του quiz 

Υπολογισµός 
ποσοστού 

επιτυχίας του 
εκπαιδευόµενου 

στο quiz  

getVisibleQuizForLesson $the_lesson_id_ = το id του µαθήµατος 
Ανάκτηση 

διαθέσηµων quiz 
για το µάθηµα 

getVisibleExercisesFor $_lesson_id_ = το id του µαθήµατος 

Ανάκτηση 
διαθέσηµων 

εργασιών για το 
µάθηµα 

getSubmittedExercise 
$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

$_exercise_id_ = το id της εργασίας 

Ανάκτηση της 
εργασίας που έχει 

παραδώσει ο 
εκπαιδευόµενος 

submitErgasia 

$_user_ = το id του εκπαιδευόµενου 
$_semester_ = το id του εξαµήνου 

$_exercise_id_ = το id της εργασίας 
$_file_alias_in_collection_ = το alias 
του επισυναπτόµενου αρχείου στη 

συλλογή $_FILES 
$_files_collection_ = η συλλογή 

$_FILES 

Υποβολή 
εργασίας 

dropAllTables κανένα 
∆ιαγραφή των 
πινάκων της 

βάσης 

createFolders κανένα 

Αρχικοποίηση 
των φακέλων για 
την αποθήκευση 
των αρχείων 

deleteAllRecordsFromTables κανένα 
Αρχικοποίηση – 

µηδενισµός 
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πινάκων βάσης 

createTables 

$semYear = έτος εξαµήνου 
$semName = όνοµα εξαµήνου 

(ΕΑΡ/ΧΕΙΜ) 
$webDom= το web domain 

(http://myserver.com) 
$sysDir=path του συστήµατος που 

βρίσκεται η εφαρµογη 
$maxFsize = µέγιστο µέγεθος αρχείου 

για αποστολή σε Bytes 
$persent = ποσοστό επανεξέτασης 

λάθος απαντήσεων 

∆ηµιουργία 
πινάκων και 

αρχικοποίηση των 
παραµέτρων του 

συστήµατος 
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Οδηγός χρήσης 
 
 
 Η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τρεις (3) διαφορετικούς 
τύπους χρηστών. Ο κάθε χρήστης συσχετίζεται απαραίτητα  µε ένα από αυτούς τους 
τύπους  ανάλογα µε τον ρόλο του. Οι τύποι που υποστηρίζονται από το σύστηµα  
είναι ο διαχειριστής του συστήµατος, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του 
συστήµατος, των µαθηµάτων κτλ, ο εκπαιδευτής  ο οποίος είναι υπεύθυνος  για τα 
µαθήµατα που του έχουν ανατεθεί και ο εκπαιδευόµενος ο οποίος µπορεί να 
εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα ώστε να µπορεί να τα παρακολουθεί. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι δυνατότητες κάθε ενός από τους 
παραπάνω τύπους χρηστών. 
 
 

Αρχική σελίδα 

 
 Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής έχει τη δυνατότητα κάποιος είτε να 
συνδεθεί στο σύστηµα, αν είναι ήδη εγγεγραµµένος  είτε να υποβάλει µια αίτηση 
εγγραφής στο διαχειριστή. Η αίτηση εγγραφής δεν συνεπάγεται  την άµεση 
δυνατότητα σύνδεσης στο σύστηµα, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα από το 
διαχειριστή της εφαρµογής. 
 

 
Εικόνα 1 
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 Κατά την αίτηση εγγραφής ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει απαραιτήτως 
όλα τα πεδία της φόρµας. Κατά την υποβολή των στοιχείων πραγµατοποιούνται όλοι 
οι απαραίτητοι έλεγχοι για να ελεγχθεί η σωστή τους µορφή (πχ e-mail). Επίσης 
γίνεται έλεγχος για τη διαθεσιµότητα του username, σε περίπτωση που το ζητούµενο 
username έχει δεσµευτεί  ήδη από κάποιο άλλο χρήστη. 
 

 
Εικόνα 2 

 
 

∆ιαχειριστής 

 
 Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του συστήµατος. 
Αρµοδιότητες του είναι να εντάσσει στο σύστηµα νέους χρήστες, να καταχωρεί νέα 
µαθήµατα, να αναθέτει µαθήµατα σε εκπαιδευτικούς, να κρατά αντίγραφα ασφαλείας 
του συστήµατος και να ρυθµίζει τις παραµέτρους της εφαρµογής. Για να αντεπεξέλθει 
σε αυτές τις αρµοδιότητες  του παρέχονται  κατάλληλα  εργαλεία, τα οποία παρουσιά-
ζονται αναλυτικά παρακάτω. 

Κατά την αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής δηµιουργείται ο εξ ορισµού 
λογαριασµός διαχειριστή µε  username admin και password admin.Για λόγους ασφα-
λείας κρίνεται απαραίτητο να αλλαχθεί το password µετά την πρώτη είσοδο στο 
σύστηµα 
 

Αιτήσεις εγγραφής 

 
 Για να µην υπάρχει µια άναρχη εγγραφή χρηστών, ο διαχειριστής είναι 
επιφορτισµένος µε την αρµοδιότητα να επικυρώνει ή όχι την εγγραφή των νέων 
χρηστών. Αυτό βέβαια  αποτελεί σηµαντικό διαχειριστικό κόστος, το οποίο όµως 
µπορεί να µειωθεί αισθητά µιας και η εφαρµογή υποστηρίζει πολλαπλούς 
λογαριασµούς διαχειριστών.   
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Εικόνα 3 

 
 
 Αφού επιλέξουµε τις αιτήσεις των χρηστών που επιθυµούµε, έχουµε την 
δυνατότητα να εφαρµόσουµε δύο ενέργειες, είτε την ακύρωση της αίτησης που θα 
έχει ως αποτέλεσµα την ολική διαγραφή της είτε την αποδοχή που έχει ως 
αποτέλεσµα να ενταχθεί ο χρήστης στο σύστηµα. Από τη στιγµή που µια αίτηση γίνει 
αποδεκτή ο χρήστης θα µπορεί να συνδέεται στο σύστηµα. 
 
 

∆ιαχείριση Χρηστών 

 
 
 Ανά πάσα στιγµή ο διαχειριστής µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία όλων 
των εγγεγραµµένων χρηστών  και να αλλάξει την ιδιότητα τους. Η ιδιότητα κάθε 
χρήστη έχει να κάνει µε τον ρόλο του στο σύστηµα, δηλαδή διαχειριστής – 
εκπαιδευτής – εκπαιδευόµενος. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης ξεχάσει τον 
κωδικό πρόσβασης του στο σύστηµα µπορεί να απευθυνθεί στο διαχειριστή, ο οποίος 
δεν µπορεί να δει τους κωδικούς των χρηστών γιατί είναι αποθηκευµένοι στη βάση σε 
κρυπτογραφηµένη µορφή, µπορεί όµως να υπερβεί τον παλιό κωδικό µε κάποιον 
άλλο. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να φιλτράρει τους χρήστες χρησιµοποιώντας 
οποιοδήποτε µέρος του ονοµατεπώνυµου τους ή του email τους, µιας και η εφαρµογή 
έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει αναζητήσεις µε χρήση κανονικών εκφράσεων. Για να 
εµφανιστούν όλοι οι χρήστες αρκεί να γίνει αναζήτηση µε χρήση του ειδικού 
χαρακτήρα   %. Φυσικά όλα τα αποτελέσµατα εµφανίζονται ταξινοµηµένα ως προς 
το επώνυµο. Παρακάτω στη εικόνα 4 φαίνεται η φόρµα για την διαχείριση των 
χρηστών. 
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Εικόνα 4 

 
 

Μαθήµατα 

 
 Κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο πρέπει να  είναι διαθέσιµα  ένα σύνολο 
µαθηµάτων. Τα µαθήµατα αυτά τα ορίζει ο διαχειριστής. Αν ένα µάθηµα δεν υπάρχει 
στη λίστα µε τα διαθέσιµα µαθήµατα µπορεί να προστεθεί από τον διαχειριστή. Αν 
κάποιο µάθηµα υπήρχε από προηγούµενο εξάµηνο δεν πρέπει να δηµιουργηθεί νέο 
(µε το ίδιο όνοµα), µιας και µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου η εφαρµογή αρχειοθετεί τις 
δραστηριότητες του εξαµήνου αυτού για κάθε µάθηµα, έτσι ώστε τα µαθήµατα να 
είναι έτοιµα να υποδεχθούν τους εκπαιδευόµενους του νέου εξαµήνου. 
 Κάθε ένα από τα διαθέσιµα µαθήµατα, ο διαχειριστής πρέπει να  το αναθέσει 
σε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτή. Η εφαρµογή στη δεξιά πλευρά της φόρµας 
διαχείρισης µαθηµάτων εµφανίζει όλους τους διαθέσιµους εκπαιδευτές, ενώ στην 
αριστερή πλευρά εµφανίζει όλα τα διαθέσιµα µαθήµατα. Μόλις ένα µάθηµα επιλεγεί 
εµφανίζονται οι εκπαιδευτές στους οποίους έχει ανατεθεί το συγκεκριµένο µάθηµα. 
Με χρήση των κουµπιών  «προσθήκη» και «αφαίρεση» µπορεί ο διαχειριστής να 
αναθέσει το επιλεγµένο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτή. Επίσης κάτω από 
την επιλογή «Περισσότερες επιλογές»  δίνεται η δυνατότητα για δηµιουργία νέου 
µαθήµατος ή για τροποποίηση του επιλεγµένου µαθήµατος. Προσοχή χρειάζεται κατά 
την διαγραφή του µαθήµατος, µιας και συνεπάγεται οριστική διαγραφή (στατιστικά 
µαθήµατος, ερωτήσεις – quiz – εργασίες  µαθήµατος) 
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Εικόνα 5 

 
 

Backup 

 
 Μια από τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες του διαχειριστή είναι η 
συστηµατική τήρηση εφεδρικών αρχείων ασφαλείας, ώστε να µπορεί να επαναφέρει 
την εφαρµογή σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα (πχ κακόβουλη 
ενέργεια διαγραφής της βάσης όπου φιλοξενείται η εφαρµογή από crackers) ή που 
χρειαστεί να φιλοξενηθεί σε κάποιο άλλο server. Αν και υπάρχουν ήδη εργαλεία που 
µπορούν να κρατούν αντίγραφα ασφαλείας µιας βάσης δεδοµένων κρίθηκε αναγκαία 
η ενσωµάτωση αυτής της λειτουργίας  για τους παρακάτω λόγους : 

• Για λόγους πληρότητας της εφαρµογής 

• Τα περισσότερα εργαλεία δεν υποστηρίζουν ελληνικές κωδικοποιήσεις και 
collations µε αποτέλεσµα όταν κάνουµε επαναφορά την βάση να µην µπορεί 
να ερµηνευθεί σωστά το αποθηκευµένο κείµενο ή για να ερµηνευθεί σωστά 
να πρέπει να γίνουν επιπλέον ρυθµίσεις. 

• Γιατί η λειτουργία αυτή έχει προσαρµοστεί για την συγκεκριµένη εφαρµογή 
και έχει αυτοµατοποιηθεί, άρα δεν χρειάζεται να γίνουν  πολλές ρυθµίσεις από 
πλευράς του διαχειριστή, αυτό σηµαίνει εύκολη και γρήγορη επαναφορά της 
βάσης. 

 
Για να δηµιουργήσουµε ένα αντίγραφο ασφαλείας δίνουµε ένα όνοµα και πατάµε 

«∆ηµιουργία». Αν το όνοµα αυτό υπάρχει ήδη θα διαγραφεί το παλιό εφεδρικό 
αρχείο. Μετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του backup θα προστεθεί στη λίστα 
µε τα διαθέσιµα εφεδρικά αρχεία.  Για να επαναφέρουµε ένα backup, το επιλέγουµε 
και πατάµε «Επαναφορά», από εκεί και πέρα η εφαρµογή αναλαµβάνει να 
αρχικοποιήσει το schema (αν δεν υπάρχει ήδη) και να επαναφέρει τη βάση. 
Μπορούµε επίσης να κατεβάσουµε και να αποθηκεύσουµε στον τοπικό µας δίσκο 
κάποιο εφεδρικό αρχείο επιλέγοντας το και κάνοντας κλικ στο κουµπί  «Κατέβασµα». 
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Ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρουµε κάποιο αρχείο που έχουµε 
αποθηκεύσει σε τοπικό δίσκο παρέχεται η δυνατότητα  να το ανεβάσουµε (upload) 
στη λίστα µε τα διαθέσιµα εφεδρικά αρχεία. 
 

 
Εικόνα 6 

 

Παράµετροι 

 
 Από την φόρµα µε τις παραµέτρους, ο διαχειριστής µπορεί να κάνει αλλαγές 
που είναι ζωτικής σηµασίας για την εφαρµογή για το λόγο αυτό η κάθε τροποποίηση 
θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή.   
 

 
Εικόνα 7 
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 Το working directory είναι η πραγµατική διαδροµή στο δίσκο του server που 
φιλοξενεί την εφαρµογή. Η τιµή αυτής της παραµέτρου είναι απαραίτητη µιας και 
χρησιµοποιείται τόσο κατά την δηµιουργία εργασιών και αποθήκευση στατιστικών  
µετρήσεων όσο και κατά την κατάθεση των απαντήσεων των  εργασιών από τους 
εκπαιδευόµενους καθώς και της αλλαγής των στοιχείων σύνδεσης στην βάση (δες 
παρακάτω λογαριασµός MySql). Αντίθετα το  web domain είναι η διαδροµή της 
εφαρµογής στο Internet και είναι απαραίτητη για την δηµιουργία των download links 
των αρχείων από την εφαρµογή (πχ αρχεία εργασιών). Πρέπει να προσέξουµε ότι στο 
τέλος των δύο παραπάνω παραµέτρων δεν υπάρχει κάθετος (/). 
 Στις ρυθµίσεις για την MySql  ο διαχειριστής καλείται να δώσει το  username 
και το password για την σύνδεση στη βάση. Ως όνοµα στο  schema της βάσης 
θεωρείται το username. Οι αλλαγές στα στοιχεία αυτά πρέπει να γίνονται   µε πολύ 
προσοχή, γιατί σε περίπτωση λανθασµένης καταχώρισης η πρόσβαση στην εφαρµογή 
θα είναι αδύνατη (βέβαια υπάρχει τρόπος αντιµετώπισης και αυτής της κατάστασης 
που περιγράφεται στην ενότητα «Αντιµετώπιση προβληµάτων») 
 

 
Εικόνα 8 

 
 Η έναρξη νέου εξαµήνου γίνεται από το διαχειριστή στην αρχή κάθε 
εξαµήνου και σκοπό έχει να αρχειοθετήσει το προηγούµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση 
που χρειασθεί δίνεται η δυνατότητα να επαναφέρει κάποιο προηγούµενο εξάµηνο  ή 
να το διαγράψει. Η διαγραφή του εξαµήνου είναι µόνιµη και µη αντιστρέψιµη. 
 Οι δύο επόµενες επιλογές έχουν να κάνουν µε το µέγιστο µέγεθος αρχείου που 
µπορεί να δεχθεί η εφαρµογή (πχ αποστολή εργασίας από τους εκπαιδευόµενους). Η 
λειτουργία αυτή σχετίζεται µε την παραµετροποίηση της php και συγκεκριµένα µε τις 
παραµέτρους της php upload_max_filesize, post_max_size. Γενικά οι προεπιλεγµένες 
τιµές για αυτές τις  παραµέτρους είναι 2MB. 

Μια από τις δυνατότητες της εφαρµογής είναι να κρατάει στατιστικά στοιχεία 
για κάθε εκπαιδευόµενο, έτσι γνωρίζει το επίπεδο του, ποιες ερωτήσεις έχει 
απαντήσει σωστά και ποιες λάθος. Με βάση τα στοιχεία αυτά µπορεί να συνθέτει 
τυχαία quiz από ένα σύνολο ερωτήσεων που ορίζει ο εκπαιδευτής του µαθήµατος.Το 
ποσοστό επανεξέτασης των λάθος απαντήσεων ορίζεται από την παράµετρο 
«ποσοστό επανεξέτασης » 
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Ιστορικό Συστήµατος 

 
 Μια ακόµα λειτουργία που είναι διαθέσιµη στον διαχειριστή είναι το ιστορικό 
του συστήµατος. Η λειτουργία αυτή καταγράφει ποιος, πότε και από ποια IP 
διεύθυνση συνδέεται ή  αποσυνδέεται από το σύστηµα.  
 

 
Εικόνα 9 

 

Εκπαιδευτής 

 
 Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των µαθηµάτων που του 
έχουν ανατεθεί από το διαχειριστή του συστήµατος. Ένα µάθηµα µπορεί να 
διδάσκεται από τουλάχιστον ένα εκπαιδευτή. Η ηλεκτρονική παράδοση εργασιών, η 
αυτόµατη σύνθεση και βαθµολόγηση quiz και το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, είναι 
µερικά από τα εργαλεία που ο εκπαιδευτής έχει στη διάθεση του για την 
αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ανακοινώσεις 

 
 Από εδώ µπορεί ο εκπαιδευτής να ενηµερώσει τους εκπαιδευόµενους για 
οτιδήποτε χρειασθεί. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του εργαλείου αυτού είναι η 
γρήγορη και εύκολη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Το σύστηµα οργανώνει τις 
ανακοινώσεις ανά µάθηµα που διδάσκει ο εκπαιδευτής.  
 

 
Εικόνα 10 
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 Για την συγγραφή και την επεξεργασία των ανακοινώσεων παρέχεται ένα 
εύχρηστο περιβάλλον επεξεργασίας κειµένου. Κατά την επεξεργασία µιας 
ανακοίνωσης µπορούµε να την µεταφέρουµε από ένα µάθηµα σε κάποιο άλλο, απλώς 
επιλέγοντας το µάθηµα που επιθυµούµε από το πτυσσόµενο µενού. Αν θέλουµε µια 
ανακοίνωση να είναι ορατή σε όλα τα µαθήµατα επιλέγουµε την αντίστοιχη επιλογή 
από το µενού. 
 

  
Εικόνα 11 

 
 

Ηµερολόγιο 

 
 
 Με τη λειτουργικότητα που παρέχεται από το ηµερολόγιο µπορεί ο 
εκπαιδευτής να οργανώσει – προγραµµατίσει τα µαθήµατα που έχει αναλάβει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια καλή ιδέα για τη χρήση του ηµερολογίου είναι η 
ενηµέρωση του µε την πορεία των διαλέξεων του µαθήµατος. 
 

 
Εικόνα 12 
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Μαθήµατα 

 
 Από εδώ µπορεί ο εκπαιδευτής να διαχειρίζεται τα µαθήµατα που του έχουν 
ανατεθεί για το συγκεκριµένο εξάµηνο. Από το µενού «µάθηµα» πρέπει να επιλέξει 
το µάθηµα που επιθυµεί και κάνοντας κλικ στο «προβολή» θα εµφανισθούν όλες οι 
πληροφορίες για το συγκεκριµένο µάθηµα  Μπορεί να µεταβάλει την ορατότητα του 
µαθήµατος προς τους εκπαιδευµένους καθώς   και την δυνατότητα τους να εγγραφούν 
σε αυτό (κλείδωµα µαθήµατος). 
 

 
Εικόνα 13 

 
 
 Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της διαχείρισης µαθηµάτων είναι η 
οργάνωση των εγγεγραµµένων εκπαιδευόµενων σε τµήµατα για κάθε ένα από τα 
µαθήµατα. Ο εκπαιδευτής µπορεί να δηµιουργεί τµήµατα και να εντάσσει σε   αυτά 
εκπαιδευόµενους. Η ύπαρξη των τµηµάτων χρησιµεύει τόσο για την καλύτερη 
οργάνωση των εκπαιδευόµενων όσο και για την τήρηση  παρουσιολογίου  (όπως θα 
δούµε στη συνέχεια). Για την προβολή ενός συγκεκριµένου τµήµατος πρέπει να το 
επιλέξει και να κάνει κλικ στο «Εµφάνισε». Μόλις εµφανισθεί ένα συγκεκριµένο 
τµήµα  παρέχεται η δυνατότητα  είτε να προσθέσει είτε να αφαιρέσει 
εκπαιδευόµενους. Επίσης ο εκπαιδευτής µπορεί να διαγράψει οριστικά από το 
µάθηµα κάποιον εγγεγραµµένο.  
 

 
Εικόνα 14 
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Ερωτήσεις 

 
 Η καταχώριση ερωτήσεων σκοπό έχει την διευκόλυνση του εκπαιδευτή στην 
αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων. Αφού ενηµερωθεί η βάση ερωτήσεων, µπορεί ο 
εκπαιδευτής να δηµιουργήσει εύκολα και γρήγορα quiz τα οποία τα διορθώνει το 
σύστηµα αυτόµατα. 
 Η εφαρµογή υποστηρίζει δύο τύπους ερωτήσεων, πολλαπλής επιλογής και 
συµπλήρωσης κενού. Κάθε ερώτηση συσχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο µάθηµα και 
µε ένα επίπεδο δυσκολίας. Μια ερώτηση µπορεί να χαρακτηρισθεί ως εύκολη, 
δύσκολη ή πολύ δύσκολη. Οι ιδιότητες αυτές (µάθηµα και το επίπεδο δυσκολίας)  
µπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή από τον εκπαιδευτή. 
 

 
Εικόνα 15 

 
 Κατά την προβολή µιας συγκεκριµένης οµάδας ερωτήσεων µπορούµε να 
καθορίσουµε ποιες ερωτήσεις θα είναι «διαθέσιµες στους εκπαιδευόµενους». ∆ηλαδή 
από ποιες ερωτήσεις θα µπορεί  το σύστηµα να επιλέξει κατά την δηµιουργία τυχαίου 
quiz από κάποιο εκπαιδευόµενο. 
 
 Για την καταχώριση µιας νέας ερώτησης πρέπει πρώτα να επιλέξουµε τον 
τύπο της ερώτησης, επιλέγοντας µεταξύ της «Νέας ερώτησης πολλαπλής» και «Νέα 
ερώτηση συµπλήρωσης» 
 

 
Εικόνα 16 

 
 Για την ερώτηση πολλαπλής πρέπει να συµπληρωθούν όλα τα πεδία 
απαραιτήτως. Στο «θέµα» εισάγουµε µια πολύ σύντοµη περιγραφή της ερώτησης, 
ενώ στην «εκφώνηση»  κάνουµε πλήρη ανάπτυξη. Στη συνέχεια δίνουµε όλες τις 
πιθανές απαντήσεις και επιλέγουµε το αντίστοιχο checkbox µόνο των σωστών 
απαντήσεων, έτσι το σύστηµα θα µπορεί να συγκρίνει τις απαντήσεις των 
εκπαιδευόµενων και να βαθµολογεί τις απαντήσεις τους. 
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Εικόνα 17 

 
 
 Ανά πάσα στιγµή ο εκπαιδευτής µπορεί να επιλέξει και να επεξεργαστεί 
κάποια καταχωρηµένη στη βάση ερώτηση. 
 

 
Εικόνα 18 
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 Η καταχώριση νέας ερώτησης συµπλήρωσης κενού είναι παρόµοια µε την 
καταχώριση µιας ερώτησης πολλαπλής, µε τη διαφορά ότι στην συµπλήρωσης κενού 
δεν πρέπει να επιλέξει ο εκπαιδευτής κάποιο checkbox αλλά να δώσει µε την σειρά 
τις λέξεις που συµπληρώνουν τα κενά στο για κάθε πεδίο. Ποιο συγκεκριµένα, κατά 
την διατύπωση  της ερώτησης  όταν ο εκπαιδευτής θέλει να εισάγει κενό επιλέγει 
«Εισαγωγή κενού» αµέσως στο σύστηµα θα συµπληρώσει την λέξη [_blank_] στο 
τέλος της διατύπωσης της ερώτησης και θα ζητήσει την λέξη που θα πρέπει να 
συσχετισθεί µε αυτό το κενό.   
 

 
Εικόνα 19 

 
 Όπως και στις ερωτήσεις πολλαπλής, έτσι και στις συµπλήρωσης κενού ο 
εκπαιδευτής µπορεί να της τροποποιήσει όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
 

 
Εικόνα 20 
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Quiz 

 
 Τα quiz είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που παρέχεται από την εφαρµογή και 
χαρακτηρίζεται από την εύκολη και γρήγορη  σύνθεση οµάδων ερωτήσεων τις οποίες 
οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να απαντήσουν µέχρι το πέρας κάποιας ηµεροµηνίας η 
οποία καθορίζεται από τον εκπαιδευτή. 
 Για την δηµιουργία ενός νέου quiz ο εκπαιδευτής δεν έχει παρά να 
συµπληρώσει τον τίτλο του quiz, το πλήθος των εύκολων, δύσκολων και πολύ 
δύσκολων ερωτήσεων και το σύστηµα από µόνο του θα δηµιουργήσει το quiz µε τα 
συγκεκριµένα κριτήρια. Το νέο quiz µπορεί να τροποποιηθεί (όπως και κάθε άλλο 
quiz που είναι καταχωρηµένο στη βάση) όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 

 
Εικόνα 21 

 
 Κάτω από την επιλογή «∆ιαθέσιµα quiz»  βρίσκονται όλα τα quiz που έχουν 
δηµιουργηθεί για το συγκεκριµένο µάθηµα. Από εκεί ο εκπαιδευτής µπορεί να 
επιλέξει να επεξεργαστεί κάποιο συγκεκριµένο quiz ή να του αλλάξει την ορατότητα 
του (δηλαδή να είναι διαθέσιµο προς υποβολή από τους εκπαιδευόµενους). Επίσης 
µπορεί να ορίσει την προθεσµία λήξης υποβολής του συγκεκριµένου quiz. Αφού  
τροποποιηθεί  η ορατότητα ή η προθεσµία υποβολής σε κάποιο quiz πρέπει να 
επιλεγεί η «αποθήκευση αλλαγών» προκειµένου να ενηµερωθεί η νέα κατάσταση του 
quiz. Επίσης υπολογίζεται και το ποσοστό επιτυχίας ανά quiz 
 

 
Εικόνα 22 
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 Στην επεξεργασία του quiz, ο εκπαιδευτής µπορεί είτε να τροποποιήσει το 
quiz είτε να ελέγξει ποιοι εκπαιδευόµενοι έχουν συµπληρώσει το quiz για το 
συγκεκριµένο εξάµηνο καθώς και την  επίδοση τους. Από την στιγµή που κάποιος 
εκπαιδευόµενος  επιλέξει να απαντήσει ένα quiz δεν µπορεί να υποβάλει το ίδιο quiz 
δεύτερη φορά για το ίδιο εξάµηνο. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής κρίνει 
απαραίτητη την επανεξέταση κάποιου εκπαιδευόµενου (πχ ο υπολογιστής σβήσει από 
διακοπή ρεύµατος) µπορεί να επιλέξει «επανεξέταση» για τον συγκεκριµένο 
εκπαιδευόµενο δίνοντας του έτσι µια δεύτερη ευκαιρία. Στην φόρµα επεξεργασίας 
του quiz, δεξιά βρίσκονται οι διαθέσιµες ερωτήσεις (του συγκεκριµένου µαθήµατος)  
και αριστερά βρίσκονται οι ερωτήσεις που αποτελούν το quiz, ταξινοµηµένες από τις 
εύκολες στις πολύ δύσκολες, έτσι ο εκπαιδευτής µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει 
ερωτήσεις στο συγκεκριµένο quiz. 
 

 
Εικόνα 23 
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Εργασίες 

 
 Η υποβολή εργασιών είναι άλλο ένα εργαλείο αξιολόγησης της επίδοσης των 
εκπαιδευόµενων. Όπως και µε τα quiz ο εκπαιδευτής να πρέπει να δηµιουργήσει µια 
εργασία και να δώσει ένα τίτλο. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για την διατύπωση 
της εκφώνησης της εργασίας και επισύναψης συνοδευτικού υλικού (σε µορφή zip ή 
rar).  
 

 
Εικόνα 24 

 
 
 Αφού καταχωρηθεί µια εργασία, παρέχεται η δυνατότητα (όπως και στα quiz)  
για τροποποίηση της ορατότητας της εργασίας καθώς και της προθεσµίας υποβολής. 
 

 
Εικόνα 25 
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 Κατά την προβολή µιας εργασίας ο εκπαιδευτής µπορεί να τροποποιήσει τα 
στοιχεία της (η αποστολή νέου συνοδευτικού αρχείου θα υπερβεί το προηγούµενο) 
 

 
Εικόνα 26 

 
 Στην κατάσταση «προβολής» µιας εργασίας, ο εκπαιδευτής µπορεί επίσης να 
ελέγξει ποιοι εκπαιδευόµενοι και πότε έχουν υποβάλει την συγκεκριµένη εργασία για 
το τρέχον εξάµηνο, να την κατεβάσει (download) καθώς και να την βαθµολογήσει. Η 
τιµή –1 στην βαθµολογία ενός εκπαιδευόµενου σηµαίνει ότι ακόµα δεν έχει 
βαθµολογηθεί  η συγκεκριµένη εργασία.  
 

 
Εικόνα 27 
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Στατιστικά 

 
 Για κάθε ένα από τα µαθήµατα αποθηκεύονται στατιστικά στοιχεία για την 
επίδοση  των εκπαιδευόµενων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αποθηκευθούν τοπικά 
σε µορφή csv. 
 

 
Εικόνα 28 

 
 Τοπικά µπορεί ο εκπαιδευτής να αποθηκεύσει τόσο τα στατιστικά στοιχεία 
των quiz όσο  και κάθε ερώτησης ξεχωριστά. Κάνοντας δεξί κλικ στον αντίστοιχο 
σύνδεσµο και επιλέγοντας «αποθήκευση ως». Αυτά τα στοιχεία µπορούν να γίνουν 
εύκολα εισαγωγή σε κάποιο πρόγραµµα επεξεργασίας στατιστικών δεδοµένων (πχ 
Excel). 
 Για να κάνουµε τα στατιστικά δεδοµένα εισαγωγή στο Excel επιλέγουµε από 
το µενού του excel  ∆εδοµένα -> Λήψη εξωτερικών δεδοµένων -> Εισαγωγή αρχείου 
κειµένου. 
 

 
Εικόνα 29 
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Στον οδηγό εισαγωγής που θα εµφανιστεί επιλέγουµε στον τύπο αρχείου 
«οροθετηµένο» και πατάµε επόµενο, στην επόµενη  φόρµα επιλέγουµε από τους 
διαθέσιµους οριοθέτες  το κόµµα. 
 

 

 
Εικόνα 30 

 
 Τέλος επιλέγουµε την στήλη µε τα αριθµητικά δεδοµένα και από την επιλογή 

«Για προχωρηµένους» επιλέγουµε ως διαχωριστικό δεκαδικών την τελεία (.)  
 

 
Εικόνα 31 
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 Στην εικόνα 32 φαίνεται πως µε τα δεδοµένα που εισάγαµε στο excel 
δηµιουργήσαµε ένα γράφηµα. 
 

 
Εικόνα 32 

 

Παρουσιολόγιο  

 
 Το παρουσιολόγιο σκοπό έχει την διευκόλυνση του εκπαιδευτή στην 
διαχείριση και τον έλεγχο  των παρουσιών  για τα µαθήµατα που του έχουν ανατεθεί. 
Επίσης κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να ελέγχει τις απουσίες  του ώστε να µην 
υπερβεί το ανώτατο όριο. 
 Για κάθε  διάλεξη σε κάποιο τµήµα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δηµιουργεί 
ένα «νέο παρουσιολόγιο». Κάθε παρουσιολόγιο µπορεί να είναι είτε «ανοικτό» είτε 
«κλειδωµένο», αυτές οι τιµές χαρακτηρίζουν και την δυνατότητα ενός εκπαιδευοµέ-
νου να υπογράψει στο παρουσιολόγιο. Κατά την δηµιουργία του είναι εξ ορισµού 
«κλειδωµένο». Ο λόγος ύπαρξης της επιλογής αυτής είναι να µην µπορούν οι 
εκπαιδευόµενοι να υπογράφουν οποιαδήποτε χρονική  στιγµή αλλά µόνο όταν ο 
εκπαιδευτής το επιτρέψει. 
 

 
Εικόνα 33 
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 Αφού ένα παρουσιολόγιο δηµιουργηθεί, θα πρέπει να δοθεί το δικαίωµα 
υπογραφής προς τους εκπαιδευµένους, αυτό γίνεται µε το «άνοιγµα»   του παρου-
σιολογίου. Ανά πάσα στιγµή ο εκπαιδευτής µπορεί να κάνει προβολή του 
παρουσιολογίου  και να ελέγξει πόσοι έχουν υπογράψει, την ακριβή χρονική στιγµή 
που υπέγραψαν καθώς και τα στοιχεία τους (όνοµα, επώνυµο) σε µία ταξινοµηµένη 
λίστα αποτελεσµάτων. Για κάθε υπογραφή αποθηκεύεται και η IP διεύθυνση του 
υπολογιστή από τον οποίο έγινε η αίτηση. Το σύστηµα ελέγχει για διπλές υπογραφές 
και επισηµαίνει µε κόκκινο χρώµα  µια IP αν διαπιστώσει διπλές υπογραφές. Ο 
εκπαιδευτής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει µια υπογραφή καθώς και να διαγράψει 
εντελώς ένα παρουσιολόγιο. 
 

 
Εικόνα 34 

 

Εκπαιδευόµενος 

 
 Η εφαρµογή παρέχει στον εκπαιδευόµενο τα απαραίτητα  εργαλεία  για την 
αποτελεσµατική παρακολούθηση των µαθηµάτων στα οποία έχει εγγραφεί. Μερικά 
από τα παρεχόµενα εργαλεία είναι η ασύγχρονη παράδοση  quiz και εργασιών, η 
εξάσκηση σε τυχαία quiz και  υπογραφή στο παρουσιολόγιο. 

Ανακοινώσεις 

 
 Η λειτουργία των ανακοινώσεων είναι παρόµοια µε αυτήν που παρέχεται για 
τους εκπαιδευτές µε την διαφορά όµως ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν την 
δυνατότητα να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν κάποια ανακοίνωση. 

 
Εικόνα 35 
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Ηµερολόγιο 

 
 Με τη χρήση του ηµερολογίου οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να παρακολουθούν 
την πορεία των µαθηµάτων που παρακολουθούν καθώς επίσης να ενηµερώνονται  για 
προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε κάθε µάθηµα. 
 

 
Εικόνα 36 

 

Μαθήµατα 

 
 Από εδώ µπορεί ο εκπαιδευόµενος να εγγραφεί σε κάποιο από τα διαθέσιµα 
µαθήµατα. Στην λίστα «∆ιαθέσιµα µαθήµατα» η οποία βρίσκεται στα δεξιά, 
βρίσκονται όλα τα µαθήµατα, στα οποία η δυνατότητα εγγραφής έχει οριστεί ως 
«Ενεργή». Από τη στιγµή που κάποιος εκπαιδευόµενος εγγραφεί σε κάποιο µάθηµα 
δεν εντάσσεται αυτόµατα σε κάποιο τµήµα. Όπως βλέπουµε στην εικόνα 37 το 
µάθηµα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ» αν και υπάρχει δεν εµφανίζεται στην λίστα 
µε τα διαθέσιµα µαθήµατα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για το συγκεκριµένο 
µάθηµα έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.  
 

 
Εικόνα 37 
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Quiz 

 
 Τα quiz είναι οµάδες ερωτήσεων που σκοπό έχουν να ελέγξουν κατά πόσο ο 
εκπαιδευόµενος έχει αφοµοιώσει την γνώση που έχει µεταδώσει ο εκπαιδευτής. Τα 
quiz έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά όσες φορές και αν 
υποβληθούν έστω και µε περιορισµένο διαθέσιµο αριθµό ερωτήσεων στην βάση. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την αλλαγή της σειράς εµφάνισης των ερωτήσεων, µε την 
αλλαγή της σειράς εµφάνισης των πιθανών απαντήσεων και µε την δυνατότητα του 
συστήµατος να προσαρµόζεται ανάλογα µε το ιστορικό του εκπαιδευόµενου.  

Για παράδειγµα αν σε µια ερώτηση πολλαπλής σωστή είναι η πρώτη 
απάντηση, την επόµενη φορά στην ίδια ερώτηση η σωστή απάντηση θα έχει 
µετακινηθεί σε κάποια άλλη θέση, ενώ αν µια ερώτηση απαντηθεί λάθος θα έχει  
περισσότερες πιθανότητες να εµφανιστεί σε κάποιο τυχαίο quiz σε σχέση µε µια 
ερώτηση που έχει απαντηθεί σωστά. 
 Τα τυχαία quiz σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον εκπαιδευόµενο να εξασκηθεί 
σε µια οµάδα ερωτήσεων που έχει ορίσει ο εκπαιδευτής. Τα τυχαία quiz δεν 
βαθµολογούνται και άρα δεν συµβάλουν στην εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων. Ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να υποβάλει όσες φορές επιθυµεί κάποιο τυχαίο quiz.  Αρχικά   
πρέπει να επιλέγει το µάθηµα και το πλήθος των ερωτήσεων, αν το πλήθος των 
ερωτήσεων που ζητηθούν είναι µεγαλύτερο από τις διαθέσιµες για εξάσκηση  
ερωτήσεις η εφαρµογή θα εµφανίσει ένα quiz µε όλες τις διαθέσιµες ερωτήσεις σε 
τυχαία σειρά. 
 

 
Εικόνα 38 
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 Σε αντίθεση µε τα τυχαία quiz, αυτά  που δηµιουργεί ο εκπαιδευτής έχουν   
συγκεκριµένες ερωτήσεις,  µπορούν να υποβληθούν µόνο µια φορά, βαθµολογούνται 
και υπολογίζονται στην εξαγωγή των στατιστικών. Αν και οι ερωτήσεις από τις 
οποίες αποτελείται ένα «quiz αξιολόγησης» είναι  συγκεκριµένες η σειρά εµφάνισης 
τους είναι διαφορετική ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µην µπορούν  να συνεργαστούν 
(σε περίπτωση που η υποβολή γίνεται στον ίδιο χώρο). Μετά την υποβολή, το 
σύστηµα υπολογίζει και εµφανίζει την βαθµολογία. Η υποβολή για δεύτερη φορά του 
ίδιου quiz δεν είναι εφικτή, εκτός και αν το επιτρέψει ο εκπαιδευτής (από την 
επεξεργασία του quiz διαγράψει την υποβολή επιλέγοντας «Επανεξέταση») 
 

 
Εικόνα 39 

 
 

Εργασίες 

 
 Εδώ εµφανίζονται όλες οι εργασίες ανά µάθηµα, για τις οποίες πρέπει ο 
εκπαιδευόµενος  να υποβάλει τις απαντήσεις του σε ένα zip ή rar αρχείο. Η υποβολή 
µιας εργασίας για δεύτερη φορά, θα έχει ως συνέπεια την διαγραφή της πρώτης. 
Μόλις λήξει η προθεσµία υποβολής ο εκπαιδευόµενος δεν µπορεί πλέων να υποβάλει 
την εργασία.  
 

 
Εικόνα 40 

 
 
 
 
 
 
 



Κοκκίνης Παρασκευάς, «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         81 

 

Παρουσιολόγιο 

 
 Στο παρουσιολόγιο ενός µαθήµατος µπορεί ο εκπαιδευόµενος να υπογράψει 
εφόσον το επιτρέψει ο εκπαιδευτής του συγκεκριµένου µαθήµατος (επιλέγοντας 
«άνοιγµα»). Κάνοντας προβολή του παρουσιολογίου, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 
ενηµερωθεί για τις παρουσίες του αλλά και να υπογράψει για κάποια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία.    
 

 
Εικόνα 41 

 
 
 

Κοινές λειτουργίες 

 
 
 Στην εφαρµογή υπάρχουν λειτουργίες που είναι κοινές για όλους τους χρήστες 
ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους (διαχειριστής, εκπαιδευτής ή εκπαιδευόµενος)  Αυτές 
είναι η ανταλλαγή προσωπικών µηνυµάτων, η περιοχή συζητήσεων (για εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόµενους) και η αναζήτηση χρηστών στο σύστηµα. Κάθε µια από αυτές 
τις λειτουργίες παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
 

Προσωπικά µηνύµατα 

 
 Με τα προσωπικά µηνύµατα µπορούν  οι χρήστες να επικοινωνούν µεταξύ 
τους. Κάτω από την επιλογή «προσωπικά µηνύµατα» υπάρχουν οι δυνατότητες για 
την αποστολή κάποιου µηνύµατος, τον έλεγχο των εισερχόµενων µηνυµάτων και τον 
έλεγχο των εξερχόµενων µηνυµάτων.  
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 Στα «εισερχόµενα» µηνύµατα βρίσκονται όλα όσα έχουν αποσταλεί στο 
συγκεκριµένο χρήστη. Εµφανίζοντας ένα µήνυµα ο χρήστης µπορεί είτε να επιλέξει 
να απαντήσει στον αποστολέα είτε να το διαγράψει. 
 

 
Εικόνα 42 

 
 
 Στα εξερχόµενα µηνύµατα βρίσκονται όλα τα µηνύµατα τα οποία έχει 
αποστείλει ο χρήστης. Σε αυτά τα µηνύµατα η µόνη ενέργεια που µπορεί να 
εφαρµόσει ο χρήστης είναι η διαγραφή. 
 

 
Εικόνα 43 

 
 
 Για τη σύνθεση ενός προσωπικού µηνύµατος, πρέπει πρώτα να επιλεχθούν οι 
παραλήπτες. Η εφαρµογή παρέχει µια φόρµα αναζήτησης, για τον ευκολότερο 
εντοπισµό των παραληπτών. Στην φόρµα αναζήτησης µπορούµε να εισάγουµε το 
ονοµατεπώνυµο ή το e-mail του χρήστη που αναζητούµε (ή ένα µέρος αυτών). Στην 
συνέχεια αφού επιλεχθούν οι παραλήπτες κάνουµε κλικ στο κουµπί «σύνθεση» και 
µπορούµε να γράψουµε το µήνυµα στην νέα φόρµα που θα εµφανιστεί και να το 
αποστείλουµε.  
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Εικόνα 44 

 
 

Περιοχή συζητήσεων 

 
 Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευόµενους όσο και 
στους εκπαιδευτές να επικοινωνήσουν µεταξύ τους, κάνοντας ανοικτό διάλογο. Η 
λειτουργία αυτή είναι συµπληρωµατική των προσωπικών µηνυµάτων, µιας και εδώ 
έχουν την δυνατότητα να συµµετέχουν στο διάλογο όλοι οι ενδιαφερόµενοι για το 
θέµα που τίθεται υπό συζήτηση.  

Η περιοχή συζητήσεων επίσης αποσκοπεί στη µείωση του φορτίου από 
πλευράς του εκπαιδευτή µιας και η λύση σε κάποιο πρόβληµα που θέτει ένας 
εκπαιδευόµενος µπορεί να αποτελεί λύση και για άλλους εκπαιδευόµενους. 

Στην περιοχή συζητήσεων οποιοσδήποτε µπορεί να συµµετάσχει στη 
συζήτηση που γίνεται για κάποιο συγκεκριµένο θέµα  αρκεί να είναι εγγεγραµµένος 
στο µάθηµα για το οποίο έχει δηµιουργηθεί το θέµα αυτό. Όλοι οι χρήστες 
(εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι) έχουν τις ίδιες δυνατότητες, εκτός από την 
διαγραφή ενός θέµατος η οποία αποτελεί δικαίώµα µόνο των εκπαιδευτών. 
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Εικόνα 44 

 
Στην αρχική σελίδα µπορεί κανείς είτε να δηµιουργήσει ένα «Νέο Θέµα» είτε 

να επιλέξει κάποιο ήδη υπάρχον. Για τη δηµιουργία ενός νέου θέµατος απαιτείται 
µόνο η επιλογή του µαθήµατος, η δήλωση του θέµατος και η περιγραφή του. 
 

 
Εικόνα 45 

 
Κατά την προβολή κάποιου θέµατος, παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης 

απάντησης ή τροποποίησης κάποιας απάντησης την οποία ο συγκεκριµένος χρήστης 
είχε προσθέσει προηγουµένως. 

 

 
Εικόνα 46 
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Χρήστες συστήµατος 

 
 Στην περιοχή χρηστών του συστήµατος, µπορεί κανείς να τροποποιήσει τον 
προσωπικό του κωδικό καθώς και να αναζητήσει χρήστες του συστήµατος για να 
επικοινωνήσει. Κατά την τροποποίηση του προσωπικού κωδικού ζητείται (για λόγους 
ασφαλείας) και ο παλαιός κωδικός πρόσβασης στο σύστηµα. 

 

 
Εικόνα 47 

 
 

 Η αναζήτηση χρηστών µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας όνοµα, επώνυµο και 
e-mail ή µέρους αυτών. Η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιµοποιεί κατά 
τις αναζητήσεις κανονικές εκφράσεις (Regular Expressions), παρέχοντας έτσι την 
δυνατότητα για πιο δυναµικές αναζητήσεις. Μόλις εντοπισθούν οι χρήστες που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αναζήτησης, µπορεί κανείς να επικοινωνήσει µαζί 
τους είτε µέσω της εφαρµογής, στέλνοντας προσωπικό µήνυµα, είτε µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσµο. 

 

 
Εικόνα 48 
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Πρόσβαση I-mode 

 
 Για την εξυπηρέτηση των χρηστών η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες ανακοινώσεων και ηµερολόγίου  µε τη χρήση κινητού 
τηλεφώνου (η οποιασδήποτε µικρής κινητής συσκευής που έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο). Αυτή η υπηρεσία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια πρωτοτυπία της 
παρούσας διπλωµατικής. 
 Οι κινητές συσκευές έχουν αρκετούς περιορισµούς σε σχέση µε  τους 
προσωπικούς υπολογιστές (Desktop), οι σηµαντικότερες είναι η µικρή οθόνη και η 
αργή πληκτρολόγηση. Όλα τα παραπάνω ελήφθησαν υπόψη και σχεδιάστηκε η εν 
λόγο υπηρεσία.  

Για να συνδεθούµε από µια κινητή συσκευή πληκτρολογούµε την ίδια 
ακριβώς διεύθυνση που θα πληκτρολογούσαµε για να συνδεθούµε µέσω του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και στο τέλος προσθέτουµε την λέξη imode (πχ 
http://ismini.it.uom.gr/pkokin/imode). 

 

   

Στην αρχική σελίδα 
ζητείται από το χρήστη να 
συνδεθεί στην εφαρµογή 

Αφού συνδεθεί στο 
σύστηµα, ο χρήστης 

µπορεί να προχωρήσει στο 
κεντρικό µενού επιλογών 

Από το κεντρικό µενού 
µπορεί να επιλέξει για 

προβολή είτε τις 
ανακοινώσεις είτε το 

ηµερολόγιο 

Εικόνα 49 
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Ανακοινώσεις 

 
 Αφού ο χρήστης έχει συνδεθεί στο σύστηµα, µπορεί να έχει πρόσβαση στις 
ανακοινώσεις των µαθηµάτων τα οποία παρακολουθεί.  
 

   
Από το κεντρικό µενού 

επιλέγουµε 
«Ανακοινώσεις» 

Στη συνέχεια επιλέγουµε 
το µάθηµα για το οποίο 
επιθυµούµε να δούµε τις 

ανακοινώσεις  

Όπως βλέπουµε λόγο των 
µικρών διαστάσεων των 
κινητών συσκευών, το 

οπτικό αποτέλεσµα είναι 
διαφορετικό 

Εικόνα 50 

Ηµερολόγιο 

 
 Από το κεντρικό µενού µπορεί επίσης να επιλέξει κανείς την προβολή του 
ηµερολογίου, ώστε να µπορεί να ενηµερωθεί για τα ορόσηµα του κάθε µαθήµατος. 
 

   
Από το κεντρικό µενού 

επιλέγουµε «Ηµερολόγιο» 
Αφού επιλέξουµε το 

µάθηµα που επιθυµούµε, 
το µήνα και το έτος 

επιλέγουµε «Προβολή» 

Το σύστηµα µας εµφανίζει 
όλα τα αποτελέσµατα του 

ηµερολογίου 

Εικόνα 51 
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Εγκατάσταση  

 
Για την ευκολότερη και γρηγορότερη εγκατάσταση της εφαρµογής   αφενός 

και για λόγους πληρότητας αφετέρου, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης της 
εφαρµογής µέσω γραφικού περιβάλλοντος. Για την επιτυχή εγκατάσταση και 
λειτουργία της εφαρµογής απαιτείται η υποστήριξη από τον server της PHP Version 
4.3.10 και MySql Version 4.1.9-max   

Προτού κανείς ξεκινήσει την εγκατάσταση της εφαρµογής θα πρέπει να έχει 
στην διάθεση του  κάποια στοιχεία τα οποία θα του ζητηθούν κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης, αυτά τα στοιχεία είναι : 

• Το web domain της εφαρµογής (πχ http://ismini.it.uom.gr/pkokin)  

• To πραγµατικό path της εφαρµογής στο server (πχ /var/www/pkokin) 

• Username και password για τη βάση MySql (το schema της βάσης πρέπει να 
έχει ίδιο όνοµα µε το Username) 

• Κάποιο ftp client (προτείνεται ο WS_ftp lite, λόγω της απλότητας χρήσης) 
 

 
Αρχικά πρέπει µε τον ftp client να αποθηκευθούν όλα  τα αρχεία και οι 

υποφάκελοι του φακέλου php στον λογαριασµό του server. Μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ανεβάσµατος (upload) στο server, θα πρέπει να δοθούν δικαιώµατα 
πρόσβασης σε όλα τα αρχεία και τους φακέλους που στάλθηκάν 777 ώστε να µην 
εµφανίζονται µηνύµατα άρνησης πρόσβασης κατά την εκτέλεση της εφαρµογής.  

 
Για την εκκίνηση της εγκατάστασης δίνουµε σε ένα web browser την διεύθυνση 

της εφαρµογής και ζητούµε να ανακτήσει την σελίδα “setup.php” (πχ. 
http://ismini.it.uom.gr/pkokin/setup.php). Μόλις φορτωθεί η σελίδα θα µας 
ενηµερώσει ότι αν υπάρχει ήδη µια εγκατάσταση της εφαρµογής, αυτή θα διαγραφεί 
από την υπάρχουσα, για το λόγο αυτό απαιτείται µεγάλη προσοχή. Αν θέλουµε να 
συνεχίσουµε την εγκατάσταση, συµπληρώνουµε τα ζητούµενα στοιχεία (τα οποία τα 
έχουµε προµηθευτεί από το διαχειριστή του server στον οποίο θα φιλοξενείται η 
εφαρµογή) και επιλέγουµε «Εγκατάσταση». Αυτό ήταν, µόλις η εγκατάσταση 
ολοκληρωθεί η εφαρµογή είναι έτοιµη για λειτουργία.  

Μπορούµε να συνδεθούµε ως διαχειριστής µε τον εξ ορισµού λογαριασµό 
username= admin password= admin, στον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
password µετά την πρώτη είσοδο για λόγους ασφαλείας. Μετά το πέρας της 
εγκατάστασης πρέπει να αφαιρεθεί το αρχείο “setup.php”  από το server ή να 
µετονοµασθεί (πχ setup._phps_) και να του δοθούν δικαιώµατα  600  (πχ chmod 600 
setup._phps_) ώστε να µην µπορεί να εκτελεστεί από κάποιο κακόβουλο εισβολέα, 
µιας και η επανεγκατάσταση  της εφαρµογής θα είναι καταστροφική για τα 
υπάρχοντα δεδοµένα.  
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Εικόνα 52 

 

 
Εικόνα 53 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων 
 
 Αν και κατά τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη της εφαρµογής δόθηκε έµφαση 
στην δυνατότητα της να ανακάµπτει από σφάλµατα, κρίθηκε αναγκαίο να αναφερθεί 
µια λίστα µε  προβλήµατα που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια χρήσης και ο 
τρόπος επίλυσης τους. 
 

Σύµπτωµα Αιτία Λύση 

Error. Could not connect 

 

Αδυναµία 
σύνδεσης στην 
βάση MySql. Είτε 
η υπηρεσία της 
βάσης δεν είναι 
ενεργή είτε τα 
username και 
password δεν 
είναι αληθή. 

Τροποποίηση του αρχείου 
“auth.php” στον server 
,αποθηκεύοντας τα πραγµατικά 
username και password. Η 
αποθήκευση πρέπει να γίνει µε 
κωδικοποίηση utf-8 χωρίς τον 
χαρακτήρα BOM (διαφορετικά 
θα υπάρχει πρόβληµα στα 
sessions) 

∆εν αποθηκεύονται οι 
µεταβλητές  στα sessions, µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζονται 
µηνύµατα σφάλµατος για το 
session 

Η σελίδα 
τροποποιήθηκε 
και δεν 
αποθηκεύτηκε µε 
κωδικοποίηση 
utf-8 ή 
αποθηκεύτηκε µε 
utf-8 µε χρήση 
του BOM  

Αποθήκευση της σελίδας µε utf-8 
χωρίς BOM  (ο BOM είναι ένας 
χαρακτήρας που είναι υπεύθυνος 
για την αποκωδικοποίηση του 
utf-8 κειµένου, που όµως 
δηµιουργεί προβλήµατα στα 
session) 

Έγινε επαναφορά του backup 
από µια άλλη βάση MySql και 
η είσοδος στο σύστηµα είναι 
αδύνατη, αν και τα username 
και password εισάγονται 
σωστά. Μήνυµα  λάθους «Η 
αυθεντικοποίηση απέτυχε» 

Η συνάρτηση 
κρυπτογράφησης 
της βάσης 
προέλευσης δεν 
παράγει έξοδο 
ιδίου µήκους µε 
αυτή στην 
τρέχουσα βάση. 
Οφείλεται σε 
διαφορετική 
παραµετροποίηση 
των δύο βάσεων   

Αντικατάσταση όλων των 
password, έτσι ώστε το username 
και το password για κάθε 
λογαριασµό να είναι ίδια (ο κάθε 

χρήστης έχει την ευθύνη να αλλάξει το 

password του µετά από αυτή τη διαδικασία) 
Συνδεόµαστε στην βάση (πχ 
phpmyAdmin) και δίνουµε την 
SQL εντολή 
update users set 

passwd=password(username)  

Ο µοναδικός διαχειριστής  
(admin) ξέχασε τον κωδικό 
πρόσβασης στο σύστηµα 

- 

Συνδεόµαστε µε την βάση και 
δίνουµε την εντολή  
update users set 

passwd=password("new_pass") 

where username="admin" 

Όπου new_pass δίνουµε τον νέο 
κωδικό και όπου admin το 
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username του διαχειριστή 
(θεωρούµε ότι γίνεται επαναφορά 
του εξ ορισµού λογαριασµού) 

Υπάρχει πρόβληµα σύνδεσης 
Error. Could not connect 
Και το αρχείο “auth.php” δεν 
υπάρχει (~/auth.php) 

To script 
εγκατάστασης 
δηµιουργεί 
αυτόµατα το 
αρχείο “auth.php” 
στο home 
directory του 
λογαριασµού, 
ίσως δεν έχει 
γίνει σωστή 
εγκατάσταση (πχ 
διακόπηκε 
ηµιτελής)  

Το αρχείο “auth.php”  πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω στοιχεία 
 
<?php $username="mysql_user"; 
$pass="mysql_pass";?> 
 
Όπου mysql_user το username 
της βάσης και όπου mysql_pass 
το password. Το αρχείο πρέπει να  
αποθηκευτεί µε utf-8 χωρίς BOM 
χαρακτήρα στην αρχή. 

Το µέγιστο µέγεθος αρχείου 
έχει οριστεί (µεγαλύτερο των 
2MB) αλλά αποτυγχάνει η 
αποστολή του αρχείου 

∆εν έχει 
ρυθµιστεί η php 
στον server να 
υποστηρίζει 
αποστολή 
µεγάλων αρχείων  

Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή 
του συστήµατος. Οι σχετικοί 
παράµετροι γα την php είναι 
upload_max_filesize, 
post_max_size 

Error while getting semester 

table κατά τη διαδικασία 
εισόδου στο σύστηµα (µετά 
από διαγραφή κάποιου 
εξαµήνου) 

Η διαγραφή του 
τρέχοντος 
εξαµήνου 
προκάλεσε την 
διαγραφή των 
ρυθµίσεων του 
συστήµατος 
(όπου µια 
επιλογή ήταν και 
το τρέχον 
εξάµηνο).  

Η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί 
ώστε να αποτρέπει την διαγραφή 
του τρέχοντος εξαµήνου και να 
εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος. 
Παρόλα αυτά αν παρουσιαστεί το 
πρόβληµα αυτό, πρέπει να δοθεί 
η παρακάτω sql εντολή (και να 
ρυθµιστούν εκ νέου όλες οι 
παράµετροι  από τον διαχειριστή 
maxFilesize,webDomain κτλ) 
insert into systemTable 

values("","",0,0,0); 
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Συµπεράσµατα 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναπτύχθηκε µια εφαρµογή η οποία 
παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικασίας της µάθησης. 
Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και επέκτασης της εφαρµογής. Η 
οργάνωση του κώδικά  (όλη η λειτουργικότητα βρίσκεται οργανωµένη σε 
συναρτήσεις του αρχείου myFunctions.php) σε συνδυασµό µε την  αυξηµένη 
προσοχή που έχει δοθεί στην τεκµηρίωση του, βοηθά την όποια προσπάθεια 
επέκτασης.  

Μερικές ιδέες για την περαιτέρω επέκταση της εφαρµογής θα µπορούσαν να 
είναι η δυνατότητα δηµιουργίας  σταυρολέξου µε τις ερωτήσεις που βρίσκονται στη 
βάση, η επικοινωνία των χρηστών σε πραγµατικό χρόνο µε  εικόνα και ήχο, η 
δηµιουργία οµάδων εργασίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων, επέκταση της αποστολής 
εργασιών ώστε κάθε εκπαιδευόµενος να διορθώνει την εργασία που έχει υποβάλει 
κάποιος άλλος εκπαιδευόµενος, να την βαθµολογεί και να υποβάλει ξανά την 
διορθωµένη εργασία, επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης I-mode, καθώς και η 
επέκταση της γραφικής διεπαφής ώστε να είναι περισσότερο λειτουργική για τους 
χρήστες. 
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