Περίληψη
Τα τεράστια άλματα της τεχνολογίας καθώς και οι απαιτήσεις για τον εμπλουτισμό
των γνώσεων έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων μέσων για την ανάπτυξη
τους.
Παρατηρείται ότι συνέχεια αναπτύσσονται διάφορες πλατφόρμες σύγχρονης ή
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων είτε για το
ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας, είτε για προσωπική χρήση.
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την δημιουργία μας πλατφόρμας
Σύγχρονης – Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, η οποία έχει ως σκοπό να δώσει και να
εξετάσει τις γνώσεις όσων έχουν πρόσβαση σε αυτή.
Αναλυτικότερα, στα πλαίσια ενός μαθήματος δίνει τη δυνατότητα στον
εκπαιδευόμενο να μάθει, να λύσει απορίες αλλά και να εξεταστεί στο μάθημα.
Η εργασία αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο εκπαίδευσης καθώς δεν απαιτεί την
φυσική παρουσία του σπουδαστή στο μάθημα ή στις εξετάσεις. Επιπλέον το σύστημα
έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μόνο του τις ερωτήσεις ώστε να γίνεται η εξέταση των
σπουδαστών.
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Abstract

The huge steps of technology as well as the demands for the enrichment of knowledge
result in the creation of various ways for its development.
It is observed that different frameworks of synchronous or asynchronous e-learning
are constantly developed in order to enrich either knowledge, or the human potential
of a company, or for personal use.
The current assignment is related with the creation of a synchronous – asynchronous
e-learning framework, whose aim is to give and examine the knowledge of those who
have access to it.
In more details, in terms of a course it gives the potential to the trainee to learn, to
solve his queries as well as to be examined on the course.
This assignment represents an innovative way of education, as it doesn’t require the
physical presence of the student in the course or the exams. Additionally the system is
able to choose the questions itself so as the examination of the students can be done.
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Εισαγωγή
Μέσα από την παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται ένας καινοτόμος τρόπος
εκπαίδευσης κατά τον οποίο δεν απαιτείται η παρουσία του χρήστη στο μάθημα
ακόμα και στις εξετάσεις.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε γενικά με την τηλεκπαίδευση.
Θα δούμε τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα καθώς και τις διαφοροποιήσεις της
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η θεωρία των βάσεων δεδομένων με σκοπό την
κατανόηση της βάσης δεδομένων της παρούσας διπλωματικής.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν με
σκοπό την ολοκλήρωση της διπλωματικής. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα
χαρακτηριστικά της HTML, της PHP, της MySQL καθώς και τα χαρακτηριστικά της,
και τέλος η Javascript.
Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η βάση δεδομένων της παρούσας διπλωματικής,
ποιοι πίνακες την αποτελούν καθώς και ποια είναι τα πεδία τους αλλά και η χρήση
τους.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται πλοήγηση στην ιστοσελίδα της παρούσας
διπλωματικής. Γίνεται ανάλυση των δικαιωμάτων που έχει ένας απλός χρήστης, ένας
εγγεγραμμένος χρήστης καθώς και ο διαχειριστής.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται κάποια βασικά κομμάτια κώδικα ο οποίος έχει
χρησιμοποιηθεί στην διπλωματική.
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Κεφάλαιο 1
Τηλεκπαίδευση
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να ορισθεί ως μια προγραμματισμένη εμπειρία
διδασκαλίας/ μάθησης η οποία χρησιμοποιεί πληθώρα νέων τεχνολογιών (βίντεο,
τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κλπ.) για να προσομοιώσει την
εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες
οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να επιλέξουν το χρόνο, τόπο και ρυθμό
μάθησης που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί με
επιτυχία σε ομάδες επαγγελματιών οι οποίοι ήδη βρίσκονται μέσα στην παραγωγική
διαδικασία αλλά χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση για να μπορούν να προλαβαίνουν
τις εξελίξεις στο χώρο τους. Αλλά και για τους ίδιους επιχειρηματίες είναι σημαντικό
να βρουν ένα τρόπο να εκμεταλλεύονται το υπάρχον δυναμικό έτσι ώστε να
μειώσουν το κόστος που επιβάλλει μια νέα πρόσληψη. [1], [8] ,[9]

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά
Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μία μορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην οποία δεν
απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Ο
εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους με κάποιο μέσο αμφίδρομης
επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Η εκπαίδευση αυτή ονομάζεται και τηλεεπιμόρφωση ή τηλε-εκπαίδευση.
Υπάρχουν πολλές μορφές εκπαίδευσης από απόσταση. Κάποιες μορφές κάνουν
προσομοίωση της διδασκαλίας που γίνεται μέσα στην τάξη με πλήρη επικοινωνία
καθηγητών και μαθητών σε πραγματικό χρόνο, ενώ άλλες μορφές υποστηρίζουν την
ανεξάρτητη μάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευόμενο. Η μορφή ανεξάρτητης
μάθησης με ασύγχρονη επικοινωνία εφαρμόζεται στα περισσότερα συστήματα
εκπαίδευσης από απόσταση.
Ένας από τους στόχους της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να
παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε άτομα που δεν
μπορούν με άλλους τρόπους να συμμετέχουν σε αυτά, λόγω της γεωγραφικής θέσης
που κατοικούν ή λόγω ειδικών καταστάσεων (π.χ. εργασία). Άλλος στόχος είναι να
μεταδοθούν μαθήματα σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να
μεταβούν οι καθηγητές για να διδάξουν.
Στο παρελθόν υπήρχε εκπαίδευση από απόσταση που γινόταν κυρίως δια
αλληλογραφίας. Για τον ίδιο σκοπό οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούσαν κασέτες ήχου
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και βιντεοκασέτες που αποστέλλονταν ταχυδρομικά στους εκπαιδευόμενους. Επίσης
γινόταν και χρήση καναλιών της τηλεόρασης όπου παρουσιάζονταν σεμινάρια και
κύκλοι μαθημάτων με μορφή τηλεοπτικών εκπομπών. Όλα τα μέσα αυτά λέγονται μη
αλληλεπιδραστικά διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να απαντήσει άμεσα ο
εκπαιδευόμενος.
Στη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που προσφέρουν
πολλές δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και διευκολύνουν την εκπαίδευση από
απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε μορφή κειμένων, εικόνας και
ήχου μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή. Μέσω του δικτύου υπολογιστών ο
εκπαιδευτής μπορεί να αποστείλει τέτοιες πληροφορίες ψηφιακής μορφής στους
εκπαιδευόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις.
Το δίκτυο υπολογιστών είναι ένα μέσο επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Αυτό
το μέσο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέσα επικοινωνίας όπως είναι η
αμφίδρομη τηλεόραση (interactive TV, ITV ) ή η τηλεδιάσκεψη με φωνή (audio) και
εικόνα (video) μέσω του διαδικτύου. Προγράμματα όπως το CU-SeeMe, NetMeeting,
ClassPoint μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετάδοση εικόνας και ήχου σε
πραγματικό χρόνο.
Με το δίκτυο υπολογιστών σε μία τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων μπορούν να
γίνονται παρουσιάσεις κειμένων εικόνων, γραφικών και ήχου, να σχεδιάζονται
παρουσιάσεις μαθημάτων με πολυμέσα (multimedia courses). Τα πολυμέσα
παρουσιάζουν στον υπολογιστή κείμενα, προγράμματα λογισμικού (software),
εικόνες video και ήχου και με αυτά μπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό λογισμικό
(educational software). Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως χρησιμοποιούνται αυτά τα
μέσα επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν
καλύτερη καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων.[1], [8], [9]

1.2. Πλεονεκτήματα
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
μπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω:
•
•

•
•
•

Άρση φυσικών εμποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και διασπορά
στη διάδοση της γνώσης
Προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο
σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε ότι αφορά στην
απόσταση και στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό
αντικείμενο
Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των
εκπαιδευομένων
Επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους
εκπαιδευόμενους
Άμεση διασύνδεση ατόμων και ομάδων με εξωτερικές πηγές γνώσεων
(ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ.) και αυξημένες δυνατότητες
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι
γεωγραφικά διασπαρμένοι
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•

•
•
•
•
•

Δημιουργία μιας "ηλεκτρονικής τάξης" με εξομοίωση όλων των λειτουργιών
μιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων, επίλυση ασκήσεων,
διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κλπ)
Εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού
Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων με ταυτόχρονη μείωση των
λειτουργικών αναγκών
Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης
Έλεγχος από την πλευρά του εκπαιδευόμενου για τον ρυθμό προόδου που
σημειώνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία
Οικονομικά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο, με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης
κόστους προς απόδοση (cost effectiveness) [1], [8], [9]

1.3. Χαρακτηριστικά εφαρμογών – Λειτουργίες
Η υπηρεσία της τηλεκπαίδευσης μπορεί να υλοποιηθεί μέσω μιας ή περισσότερων
συνδέσεων Βασικής Πρόσβασης ΙSDN (BRA) ή μέσω σύνδεσης Πρωτεύουσας
Πρόσβασης (PRA) ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του χρήστη. Ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον τηλεκπαίδευσης παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες [1],
[2], [8], [9]

1.3.1. Εκπαίδευση από απόσταση

1.3.1.1. Σύγχρονη Εκπαίδευση
Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε "πραγματικό
χρόνο", και αφορά τόσο στην ανταλλαγή απόψεων όσο και εκπαιδευτικού υλικού.
Η ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο
(τάξη κλπ.) είτε με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει την
ανταλλαγή ήχου ή/ και εικόνας ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής
αρχείων και ηλεκτρονικού μαυροπίνακα, υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. [1]

1.3.1.2. Ασύγχρονη εκπαίδευση
Δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές
δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια
χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους
εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με
αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο
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είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση
και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση. [1]

1.3.2. Συνεργατική μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστών
Διαμοίραση εφαρμογών πληροφορικής μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών, από
κοινού επιμέλεια εγγράφων, επίλυση και διόρθωση ασκήσεων, συνεργασία για την
εκπόνηση εργασιών, επίβλεψη της προόδου των εκπαιδευομένων κλπ. [1]
H τοπολογία του δικτύου παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα:

Εικόνα 1: Τοπολογία του δικτύου τηλεκπαίδευσης

[Πηγή http://www.go-online.gr]

Η Τηλεκπαίδευση υλοποιείται πάνω στο Δημόσιο Δίκτυο ISDN που διασυνδέει τα
διάφορα σημεία. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να υποστηρίζουν τη διασύνδεση με το
δίκτυο ISDN και την πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Αυτό επιτυγχάνεται με τον
εξοπλισμό κάθε υπολογιστή με ειδική κάρτα ISDN. Συστήματα τηλεκπαίδευσης
υλοποιούνται επίσης με χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου και του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου κυρίως για τη δυνατότητα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Για το λόγο αυτό οι ISDN συνδέσεις ανάμεσα στον κεντρικό και τους περιφερειακούς
κόμβους χρησιμοποιούνται και ως δικτυακές συνδέσεις. Για τη Σύγχρονη
τηλεκπαίδευση, εφόσον υπάρχει ανάγκη εξυπηρέτησης πέραν των δύο σημείων
επικοινωνίας, είναι απαραίτητη η παροχή της υπηρεσίας "Πολυδιάσκεψης" (MCU Multipoint Control Unit) η οποία παρέχεται για το χρονικό διάστημα που
πραγματοποιείται η τηλεκπαίδευση. Έτσι δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλών σημείων.[1], [2], [9]

18

1.4. Μοντέλα υλοποίησης
1.4.1. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Υλοποιείται με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων καθώς και με την
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν
διαθέσιμες πολλές εμπορικές εφαρμογές και πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Πολλές από αυτές προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο
περιβάλλον παροχής τηλεκπαίδευσης, ενώ άλλες καλύπτουν ορισμένες μόνο πτυχές
της όλης διαδικασίας.
Στη συνέχεια παραθέτουμε τις βασικές προδιαγραφές και τις υπηρεσίες που πρέπει να
παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - θα πρέπει να
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών
τηλεκπαίδευσης που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις
δραστηριότητες του χρήστη :
•

•
•
•

υπηρεσία παροχής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και νέων τρόπων
επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητή ή μαθητών μεταξύ τους για
ανταλλαγή απόψεων, επίλυση αποριών και ενημέρωση
δυνατότητα παρακολούθησης μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων και παροχής
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως
υπηρεσία παροχής αμιγώς on-line μαθημάτων με ασύγχρονο τρόπο
υπηρεσία παροχής δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων ή
ανέργων [1], [9], [16], [17]

1.4.2. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Υλοποιείται τόσο με τη χρήση αμφίδρομης όσο και μονόδρομης oπτικοακουστικής
επικοινωνίας. Στην αμφίδρομη επικοινωνία ανταλλάσσονται εικονοροές μεταξύ της
κύριας αίθουσας τηλεκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής, και μίας
άλλης αίθουσας (ή περισσοτέρων αιθουσών) στην οποία βρίσκονται οι
απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι.
Η πρακτική έχει δείξει ότι εκπαιδευτικό νόημα έχει η ταυτόχρονη διασύνδεση μέχρι
το πολύ τριών αιθουσών τηλεκπαίδευσης όταν σκοπός της επικοινωνίας είναι η
εκπαίδευση. Το κύριο σενάριο χρήσης προβλέπεται να είναι η διασύνδεση δύο μόνο
αιθουσών τηλεκπαίδευσης. Πάντως, η διασύνδεση περισσοτέρων από τρεις αίθουσες
τηλεκπαίδευσης έχει νόημα για τους σκοπούς ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων.
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι άλλο θέμα είναι η τηλεδιάσκεψη (video conferencing)
και άλλο η τηλεκπαίδευση της οποίας οι απαιτήσεις αποτελούν ένα υπερσύνολο
αυτών της τηλεδιάσκεψης. Αυτό ερμηνεύεται με το ότι απαιτείται επιπλέον
εξοπλισμός με επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά για την τηλεκπαίδευση από
αυτά που προσφέρουν τα προϊόντα για τηλεδιάσκεψη.
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Στη μονόδρομη επικοινωνία (web casting) μεταδίδεται μία εικονοροή από τον κύριο
χώρο (αίθουσα) τηλεκπαίδευσης προς τους απομακρυσμένους χρήστες, οι οποίοι
παρακολουθούν τη διάλεξη σε προσωπικό Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με
χαμηλού ρυθμού γραμμή. Οι τελευταίοι δεν έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης με
τον καθηγητή. Η μονόδρομη επικοινωνία, είναι αρκετά συνηθισμένη, θα πρέπει όμως
να θεωρείται ως συμπληρωματική προς την αμφίδρομη επικοινωνία, και όχι ως
κύριος τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. [1], [9],
[16], [17]

1.5.Υπηρεσίες σε εξωτερικό και Ελλάδα
Τα περισσότερα ανώτατα ιδρύματα των Η.Π.Α παρέχουν τόσο υπηρεσίες αμφίδρομης
(teleconferencing) όσο και μονόδρομης οπτικοακουστικής επικοινωνίας (web casting)
για τηλεκπαίδευση. Αντίθετα, στην Ευρώπη, π.χ., Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, έχει
μόλις αρχίσει η οργάνωση σε κάθε χώρα ενός πλέγματος αιθουσών τηλεκπαίδευσης.
Οι αίθουσες τηλεκπαίδευσης και γενικότερα οι υπηρεσίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
παρέχονται και διαχειρίζονται από τα Γραφεία Υποστήριξης Εκπαίδευσης και
αποτελούν ένα μέρος μόνο των υπηρεσιών υποστήριξης εκπαίδευσης.
Άλλες υπηρεσίες πέραν της τηλεδιασκέψεων και του web casting είναι:
•
•
•
•
•
•

η τεχνική υποστήριξη του οπτικοακουστικού εξοπλισμού των αιθουσών
η παραγωγή video
η ψηφιοποίηση video
η αναπαραγωγή video
η εικονογραφία κατά απαίτηση (Video on Demand)
η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Στη Ελλάδα, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι χώροι
τηλεκπαίδευσης σε τέσσερα τουλάχιστον ιδρύματα (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ) ενώ
είναι σε εξέλιξη η δημιουργία μίας τέτοιας αίθουσας τηλεκπαίδευσης σε κάθε
ανώτατο ίδρυμα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 7 της ΚτΠ και του ΥΠΕΠΘ.
Μετά το τέλος αυτής της δράσης θα είναι σε λειτουργία ένα βασικό πλέγμα αιθουσών
τηλεκπαίδευσης το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις,
τόσο για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας όσο και άλλες
εκπαιδευτικές ανάγκες. [1]
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Κεφάλαιο 2
Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων

2.1. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
Η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και των επικοινωνιών τα
τελευταία χρόνια έχει καταστήσει την πληροφορία ως ένα από τα βασικότερα και
πολυτιμότερα αγαθά. Είναι κοινός τόπος σήμερα η εκτίμηση ότι το αγαθό της
πληροφορίας είναι επιθυμητό απ’ όλους τους εργαζόμενους αλλά και τους
εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι πιο αποδοτικοί, ανταγωνιστικοί αλλά και
παραγωγικοί στην εργασία τους.
Τα συστήματα βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, επεξεργασία
αλλά και για την αποδοτική εκμετάλλευση του τεράστιου όγκου των πληροφοριών
που αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς καθημερινά. [1], [3], [8], [10]

2.2. Προβλήματα της Οργάνωσης Αρχείων
Στα αρχικά στάδια της οργάνωσης αρχείων, ήταν πολύ συνηθισμένη πρακτική η
δημιουργία ξεχωριστών εφαρμογών (προγραμμάτων) και ξεχωριστών αρχείων.Τα
προβλήματα που προέκυψαν από την πρακτική αυτή είναι τα εξής :
Πλεονασμός των δεδομένων (data redundancy). Υπάρχει η περίπτωση να έχουμε
επανάληψη των ίδιων δεδομένων σε αρχεία διαφορετικών εφαρμογών.
• Ασυνέπεια των δεδομένων (data inconsistency). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν
υπάρχουν τα ίδια στοιχεία των πελατών (πλεονασμός) και στο αρχείο πελατών και
στο αρχείο παραγγελιών και χρειασθεί να γίνει κάποια αλλαγή στη διεύθυνση ή στα
τηλέφωνα κάποιου πελάτη, οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνει η διόρθωση μόνο στο
ένα αρχείο και όχι και στο άλλο.
• Αδυναμία μερισμού δεδομένων (data sharing). Μερισμός δεδομένων σημαίνει
δυνατότητα για κοινή χρήση των στοιχείων κάποιων αρχείων. Για παράδειγμα, ο
μερισμός δεδομένων θα ήταν χρήσιμος αν με την παραγγελία ενός πελάτη μπορούμε
να έχουμε πρόσβαση την ίδια στιγμή στο αρχείο πελατών για να δούμε το υπόλοιπο
του πελάτη και μετά στο αρχείο της αποθήκης για να δούμε αν είναι διαθέσιμα τα
προϊόντα που παρήγγειλε ο συγκεκριμένος πελάτης. Η αδυναμία μερισμού δεδομένων
δημιουργεί καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και στην εξυπηρέτηση των χρηστών.
• Αδυναμία προτυποποίησης. Έχει να κάνει με την ανομοιομορφία και με την
διαφορετική αναπαράσταση και οργάνωση των δεδομένων στα αρχεία των
εφαρμογών. Η αδυναμία αυτή δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής των χρηστών
καθώς και προβλήματα στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών
συστημάτων. [1], [3] ,[8], [10]
•
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2.3. Οι Βάσεις Δεδομένων και τα ΣΔΒΔ (DBMS)
Για να δοθεί μια λύση σ’ όλα τα παραπάνω προβλήματα, και με βάση το γεγονός ότι
η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνεπώς η ηλεκτρονική καταχώρηση
και επεξεργασία δεδομένων αυξήθηκε κατακόρυφα ήδη από τη δεκαετία του ’70 στις
μεγάλες επιχειρήσεις και άρα είχαμε πάρα πολλές εφαρμογές να επεξεργάζονται
δεδομένα σε πάρα πολλά αρχεία ταυτόχρονα, προτάθηκε η συνένωση όλων των
αρχείων μιας εφαρμογής. Εκτός, όμως, από τη συνένωση των αρχείων, απαιτείτο και
μια σωστή οργάνωσή τους. Δημιουργήθηκαν έτσι οι Τράπεζες Πληροφοριών ή
Βάσεις Δεδομένων (Data Bases).
Μια Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι ένα σύνολο αρχείων με υψηλό βαθμό οργάνωσης
τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με λογικές σχέσεις, έτσι ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιούνται από πολλές εφαρμογές και από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.
Υπάρχει ένα ειδικό λογισμικό το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στις αρχεία δεδομένων
και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες και αποκαλείται Σύστημα
Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) ή DBMS (Data Base Management System).
Το ΣΔΒΔ είναι στην ουσία ένα σύνολο από προγράμματα και υπορουτίνες που έχουν
να κάνουν με τον χειρισμό της βάσης δεδομένων, όσον αφορά τη δημιουργία,
τροποποίηση, διαγραφή στοιχείων, με ελέγχους ασφαλείας κ.ά.
Οι χρήστες των εφαρμογών αντλούν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν από τη βάση
δεδομένων χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν με ποιο τρόπο είναι οργανωμένα τα
δεδομένα σ’ αυτήν. Το ΣΔΒΔ παίζει τον ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στον χρήστη
και τη βάση δεδομένων και μόνο μέσω του ΣΔΒΔ μπορεί ο χρήστης να αντλήσει
πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. Ένα ΣΔΒΔ μπορεί να είναι εγκατεστημένο σ’
έναν μόνο υπολογιστή ή και σ’ ένα δίκτυο υπολογιστών και μπορεί να
χρησιμοποιείται από έναν χρήστη ή και από πολλούς χρήστες.
Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων (ΣΒΔ) ή DBS (Data Base System) αποτελείται από
το υλικό, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων και τους χρήστες. Είναι δηλαδή ένα
σύστημα με το οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να αξιοποιήσουμε δεδομένα
με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναλυτικά :
Το υλικό (hardware) αποτελείται όπως είναι γνωστό από τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τα περιφερειακά, τους σκληρούς δίσκους, τις μαγνητικές ταινίες κ.ά.,
όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία της βάσης δεδομένων αλλά και τα προγράμματα
που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους.
• Το λογισμικό (software) είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την
επεξεργασία των δεδομένων (στοιχείων) της βάσης δεδομένων.
• Η βάση δεδομένων (data base) αποτελείται από το σύνολο των αρχείων όπου είναι
αποθηκευμένα τα δεδομένα του συστήματος. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να βρίσκονται
αποθηκευμένα σ’ έναν φυσικό υπολογιστή αλλά και σε περισσότερους. Όμως, στον
χρήστη δίνεται η εντύπωση ότι βρίσκονται συγκεντρωμένα στον ίδιο υπολογιστή. Τα
δεδομένα των αρχείων αυτών είναι ενοποιημένα (data integration), δηλ. δεν υπάρχει
πλεονασμός (άσκοπη επανάληψη) δεδομένων και μερισμένα (data sharing), δηλ.
υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης προσπέλασης των δεδομένων από πολλούς
χρήστες. Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώματα και βλέπει διαφορετικό
κομμάτι της βάσης δεδομένων, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο συνδέεται.
• Οι χρήστες (users) μιας βάσης δεδομένων χωρίζονται στις εξής κατηγορίες :
•
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Τελικοί χρήστες (end users). Χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή για να παίρνουν
στοιχεία από μια βάση δεδομένων, έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επέμβασης στα
στοιχεία της βάσης δεδομένων, χρησιμοποιούν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης και το
σύστημα τούς επιτρέπει ανάλογα πρόσβαση σε συγκεκριμένο κομμάτι της βάσης
δεδομένων.
• Προγραμματιστές εφαρμογών (application programmers). Αναπτύσσουν τις
εφαρμογές του ΣΒΔ σε κάποια από τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού.
• Διαχειριστής δεδομένων (data administrator – DA). Έχει τη διοικητική
αρμοδιότητα και ευθύνη για την οργάνωση της βάσης δεδομένων και την απόδοση
δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες.
• Διαχειριστής βάσης δεδομένων (database administrator – DBA). Λαμβάνει οδηγίες
από τον διαχειριστή δεδομένων και είναι αυτός που διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και
αρμοδιότητες για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του ΣΔΒΔ. [1], [3] ,[8], [10],
[11]
•

2.4. Η Αρχιτεκτονική των ΣΔΒΔ
Ένα ΣΔΒΔ (Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων) έχει σαν αποστολή τη
διαχείριση των δεδομένων των αρχείων της βάσης, δηλ. την προσθήκη, διαγραφή,
τροποποίηση εγγραφών, την αναζήτηση μέσα στις εγγραφές κ.ά.). Το ΣΔΒΔ δέχεται
αιτήσεις από τους χρήστες των εφαρμογών και επικοινωνεί με τα αρχεία της βάσης
δεδομένων για να τις διεκπεραιώσει.
Αυτή η κοινή διεπαφή (interface) των εφαρμογών με τα αρχεία αποκαλείται λογική
διεπαφή. Οι εφαρμογές που δημιουργούμε δεν απασχολούνται με τον τρόπο που είναι
αποθηκευμένα τα δεδομένα, πόσο χώρο καταλαμβάνουν κοκ και αυτή η ιδιότητα
είναι γνωστή ως ανεξαρτησία δεδομένων.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των
αρχείων της βάσης δεδομένων δεν θα συνεπάγεται και αλλαγή στις εφαρμογές· ένα
πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πολύ τους προγραμματιστές παλαιοτέρων εποχών.
Ακόμη, η προσθήκη, η κατάργηση ή και η τροποποίηση κάποιων εφαρμογών δεν θα
έχει καμία επίπτωση στον τρόπο οργάνωσης των αρχείων της βάσης δεδομένων. Στα
ΣΔΒΔ έχει επικρατήσει η λεγόμενη αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων (βαθμίδων),
όπου τα τρία επίπεδα είναι τα εξής :
Εσωτερικό επίπεδο (internal level), έχει να κάνει με την αποθήκευση των αρχείων
στον σκληρό δίσκο, δηλ. την πραγματική ή φυσική κατάστασή τους.
• Εξωτερικό επίπεδο (external level), έχει να κάνει με τους χρήστες είτε αυτοί είναι
απλοί χειριστές, είτε προγραμματιστές ή και οι διαχειριστές της βάσης δεδομένων.
• Εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level), είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που
διασυνδέει τα δύο άλλα επίπεδα και έχει να κάνει με τη λογική σχεδίαση των αρχείων
της βάσης δεδομένων. [1], [3] ,[8], [12], [14]
•
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2.5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεων Δεδομένων
Το σχεσιακό (relational) μοντέλο έχει επικρατήσει σήμερα στην αναπαράσταση των
δεδομένων καθώς διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς τα άλλα δύο και οι
βάσεις δεδομένων που σχεδιάζονται σύμφωνα μ’ αυτό αποκαλούνται σχεσιακές
(relational databases). Με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων υπάρχει ένας σαφής,
απλός και εύκολα κατανοητός τρόπος για την αναπαράσταση και την διαχείριση των
δεδομένων. Υστερούν μόνο σε ταχύτητα υπολογισμών και σε χώρο αποθήκευσης,
αλλά μόνο όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων.
Στο μοντέλο αυτό οι βάσεις δεδομένων περιγράφονται με αυστηρές μαθηματικές
έννοιες και ο χρήστης βλέπει τις οντότητες και τις συσχετίσεις με τη μορφή πινάκων
(tables) και σχέσεων (relations) αντίστοιχα.
Ένας πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες, όπου τοποθετούνται τα στοιχεία
σε οριζόντια και κάθετη μορφή. Η κάθε στήλη του πίνακα χαρακτηρίζει κάποια
ιδιότητα της οντότητας και αποκαλείται χαρακτηριστικό ή πεδίο, ενώ η κάθε γραμμή
του πίνακα περιέχει όλες τις πληροφορίες (στήλες) που αφορούν ένα στοιχείο της
οντότητας και αποκαλείται πλειάδα ή εγγραφή.
Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η βασικότερη εργασία που έχουμε να κάνουμε κατά
τον σχεδιασμό μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων είναι να ορίσουμε τους πίνακες που
θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και τα πεδία που θα περιέχει ο καθένας απ’ αυτούς. Η
διαδικασία αυτή αποκαλείται κατασκευή του σχήματος (schema) μιας βάσης
δεδομένων.
Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε πιστά κατά τον σχεδιασμό μιας σχεσιακής
βάσης δεδομένων είναι οι εξής :
Η κάθε οντότητα πρέπει να παριστάνεται ως ένας ξεχωριστός πίνακας.
Η κάθε στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σε μια ιδιότητα της οντότητας.
Η κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε μια εμφάνιση της οντότητας.
Η κάθε γραμμή πρέπει να είναι μοναδική, δηλ. αποκλείεται να υπάρχουν δύο ή
και περισσότερες γραμμές που να περιέχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία.
• Η σειρά εμφάνισης των γραμμών δεν έχει καμία σημασία.
• Η κάθε στήλη έχει μια δική της μοναδική ονομασία.
• Οι τιμές που ανήκουν στην ίδια στήλη πρέπει να είναι του ιδίου τύπου, δηλ. ή
όλες αριθμοί ή όλες αλφαριθμητικές κοκ.
• Η στήλη που αποτελεί το πρωτεύον κλειδί (primary key) μιας οντότητας, δεν
πρέπει να είναι ποτέ κενή (null).
• Αποκλείεται να υπάρχουν δύο ή και περισσότερες γραμμές που να περιέχουν την
ίδια τιμή στο πρωτεύον κλειδί.
• Το πρωτεύον κλειδί μιας οντότητας αποκαλείται ξένο κλειδί (foreign key) σε μια
άλλη οντότητα, με την οποία υπάρχει συσχετισμός.
• Μπορεί να υπάρχουν πολλές γραμμές που να έχουν την ίδια τιμή στο ξένο κλειδί.
[1], [3] ,[8]
•
•
•
•
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2.6. Τα Σχεσιακά ΣΔΒΔ (RDBMS)
Τα Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΔ) ή RBMS
(Relational DataBase Management Systems) αναπτύχθηκαν με βάση το σχεσιακό
μοντέλο και έχουν επικρατήσει πλήρως στον χώρο. Κατά τον σχεδιασμό και τη
δημιουργία μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, οι πίνακες αποτελούν το μοναδικό
δομικό και απαραίτητο στοιχείο για μπορέσουν να αναπαρασταθούν οι πληροφορίες
που περιέχονται στη βάση δεδομένων.
Για να προστεθούν, διαγραφούν ή τροποποιηθούν τα στοιχεία που περιέχονται σε μια
βάση δεδομένων, χρησιμοποιούνται ειδικές γλώσσες προγραμματισμού που
αποκαλούνται γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages). Η γλώσσα που αποτελεί
σήμερα ένα διεθνές πρότυπο για την επικοινωνία των χρηστών με τα Σχεσιακά ΣΔΒΔ
είναι η SQL (Structured Query Language) ή Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων.
Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία μ’ άλλες γλώσσες
προγραμματισμού.
Μια άλλη, φιλική προς τον χρήστη γλώσσα προγραμματισμού για να μπορούμε να
υποβάλουμε ερωτήματα σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και να λαμβάνουμε
απαντήσεις είναι η QBE (Query By Example), η οποία χρησιμοποιεί φόρμες για τη
γραφική απεικόνιση των ερωτημάτων μας.
Σήμερα, υπάρχουν εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης σε γραφικό και φιλικό προς τον
χρήστη περιβάλλον για να κάνουμε τα εξής :
• Δημιουργία πινάκων
• Δημιουργία φορμών
• Δημιουργία ερωτημάτων
• Δημιουργία εκθέσεων (αναφορών)

Τα Σχεσιακά ΣΔΒΔ διακρίνονται από τα μεγάλα, τα οποία αφορούν κυρίως μεγάλους
οργανισμούς και επιχειρήσεις, έχουν τεράστιο όγκο δεδομένων και πολλούς χρήστες
ταυτόχρονα, και τέτοια συστήματα είναι τα Oracle, Ingres, Informix, SQL Server κ.ά.
και τα μικρά, τα οποία αφορούν κυρίως απλούς χρήστες, όπως είναι η Microsoft
Access, η Paradox, η FoxPro κ.ά. [1], [3] ,[8]

2.7. Το Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων
Το μοντέλο που έχει επικρατήσει σήμερα για να παραστήσει τις έννοιες ή τη δομή
μιας βάσης δεδομένων είναι το Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων (ΟΣ). Οι βασικές
(θεμελιώδεις) έννοιες του μοντέλου αυτού είναι οι εξής :
• Οντότητες
• Ιδιότητες ή Χαρακτηριστικά
• Συσχετίσεις

Για την αναπαράσταση ενός Μοντέλου Οντοτήτων – Συσχετίσεων χρησιμοποιούνται
ειδικά διαγράμματα, όπου τα ορθογώνια συμβολίζουν τις οντότητες, οι ρόμβοι τις
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συσχετίσεις και οι ελλείψεις τις ιδιότητες. Με ευθείες γραμμές συνδέονται οι
οντότητες που συσχετίζονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν τη λογική δομή μιας βάσης δεδομένων, μια εργασία που είναι απαραίτητο
να γίνει πριν από την καταχώριση και την επεξεργασία των στοιχείων (πληροφοριών)
της βάσης δεδομένων.
Το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων αποτελεί μια γενική περιγραφή των γενικών
στοιχείων που απαρτίζουν μια βάση δεδομένων και απεικονίζει την αντίληψη που
έχουμε για τα δεδομένα (εννοιολογικό), χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες
υλοποίησης. [3] ,[8]

2.8. Οι Οντότητες
Με τον όρο οντότητα (entity) εννοείται κάθε αντικείμενο, έννοια, πρόσωπο ή
κατάσταση που έχει μια ανεξάρτητη ύπαρξη. Είναι κάτι που ξεχωρίζει και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την συγκέντρωση πληροφοριών (στοιχεία) γι’ αυτό. Η οντότητα
είναι αντίστοιχη με την έννοια της εγγραφής που συναντάται στα αρχεία και στους
πίνακες αλλά και με την έννοια του αντικειμένου στις σύγχρονες
αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού.
Μια βάση δεδομένων μπορεί να περιέχει πολλές διαφορετικές οντότητες, οι οποίες
απεικονίζονται με ορθογώνια παραλληλόγραμμα και συσχετίζονται μεταξύ τους ανά
δύο. [1], [3] ,[8] ,[13], [15]

2.9. Οι Ιδιότητες (Χαρακτηριστικά) των Οντοτήτων
Με τον όρο ιδιότητες (properties) ή χαρακτηριστικά (attributes) αναφερόμαστε στα
συστατικά (δομικά) στοιχεία που προσδιορίζουν (αποτελούν) μια οντότητα. Η
ιδιότητα είναι αντίστοιχη με την έννοια του πεδίου που συναντάται στα αρχεία και
στους πίνακες αλλά και με την έννοια της μεταβλητής στις γλώσσες
προγραμματισμού.
Απ’ όλες τις ιδιότητες μιας οντότητας, υπάρχει μία μόνο ιδιότητα, και σπανιότερα
ένας συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων ιδιοτήτων, η τιμή της οποίας είναι
μοναδική και προσδιορίζει την κάθε εμφάνιση (στιγμιότυπο) της οντότητας και
αποκαλείται πρωτεύον κλειδί (primary key). Το πρωτεύον κλειδί εμφανίζεται στα
διαγράμματα με υπογράμμιση ή με έντονη γραφή ή έχει ως πρόθεμα τον χαρακτήρα
#.
Στο διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων οι ιδιότητες απεικονίζονται με σχήματα
ελλειπτικής μορφής, τα οποία ενώνονται με ευθείες γραμμές με την οντότητα στην
οποία ανήκουν. [1], [3] ,[8] ,[13], [15]
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2.10. Τα Κλειδιά
Ο όρος κλειδί (key) ή πρωτεύον κλειδί (primary key) αναφέρεται σε μια ιδιότητα
(πεδίο), ή σ’ ένα σύνολο ιδιοτήτων (πεδίων), η τιμή της οποίας είναι μοναδική σ’
ολόκληρη την οντότητα (πίνακας). Στην πράξη, το πρωτεύον κλειδί έχει διαφορετική
τιμή για κάθε εμφάνιση της οντότητας ή για κάθε γραμμή (εγγραφή) του πίνακα και
ποτέ δεν μπορεί να έχει μηδενική (κενή) τιμή (null).
Ο συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων ιδιοτήτων (πεδίων) για τη δημιουργία ενός
πρωτεύοντος κλειδιού αποκαλείται σύνθετο κλειδί.
Ξένο κλειδί αποκαλείται μια ιδιότητα (πεδίο) που είναι πρωτεύον κλειδί σε μια
οντότητα (πίνακας) αλλά που υπάρχει και σε μια άλλη οντότητα (πίνακας) σαν απλή
ιδιότητα. [1], [3] ,[8]. [13], [15]

2.11. Οι Συσχετίσεις (Relationships)
Με τον όρο συσχέτιση (relationship) εννοείται ο τρόπος σύνδεσης (επικοινωνίας) δύο
ξεχωριστών οντοτήτων, ώστε να μπορούν να αντλούνται στοιχεία (πληροφορίες) από
τον συνδυασμό τους. [1], [3] ,[8], [13]

2.12. Οι Συσχετίσεις Μεταξύ Οντοτήτων
Ο σωστός σχεδιασμός και προσδιορισμός των οντοτήτων και των ιδιοτήτων τους
αποτελούν τα θεμελιώδη βήματα για τη σωστή σχεδίαση και υλοποίηση μιας βάσης
δεδομένων. Μια συσχέτιση συνδέει δύο ή και περισσότερες οντότητες μεταξύ τους
και παριστάνεται στο διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων μ’ έναν ρόμβο.
Όταν σχεδιάζεται μια βάση δεδομένων, θα πρέπει να εκχωρούνται ιδιότητες μόνο
στις οντότητες και να υπάρχουν οι συσχετίσεις απλά και μόνο για να κατανοούνται οι
λογικές συνδέσεις ανάμεσα στις οντότητες. [3] ,[8]

2.13. Οι Διμελείς Συσχετίσεις
Οι διμελείς συσχετίσεις μεταξύ οντοτήτων είναι τρία βασικά είδη συνδέσεων και
είναι οι εξής :
Ένα-προς-ένα (1:1), όπου μια εμφάνιση της μιας οντότητας συνδέεται με μία και
μόνο μία εμφάνιση της άλλης οντότητας. Στην περίπτωση των διμελών συσχετίσεων
του τύπου ένα-προς-ένα, μπορούν να ενώθούν τα στοιχεία και των δύο ιδιοτήτων και
να δημιουργηθεί μια μοναδική οντότητα (πίνακα).
• Ένα-προς-πολλά (1:Μ), όπου μια εμφάνιση της μιας οντότητας συνδέεται με
πολλές εμφανίσεις της άλλης οντότητας αλλά κάθε εμφάνιση της δεύτερης οντότητας
•
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συνδέεται με μία και μόνο μία εμφάνιση της πρώτης οντότητας. Οι διμελείς
συσχετίσεις του τύπου ένα-προς-ένα είναι οι πιο συχνά συναντώμενες και οι πιο
βολικές στη διαχείριση.
• Πολλά-προς-πολλά (Μ:Ν), όπου σε μια εμφάνιση της μιας οντότητας αντιστοιχούν
πολλές εμφανίσεις της άλλης οντότητας και σε κάθε εμφάνιση της δεύτερης
οντότητας αντιστοιχούν πολλές εμφανίσεις της πρώτης οντότητας. Για να μπορεί να
διαχειριστεί μια διμελή σχέση του τύπου πολλά-προς-πολλά, θα πρέπει να
δημιουργηθεί ένας τρίτος πίνακας που θα περιέχει δύο μόνο ιδιότητες (πεδία), δηλ. τα
πεδία κλειδιά των δύο οντοτήτων, οπότε ο συνδυασμός τους θα είναι και το πεδίο
κλειδί (σύνθετο κλειδί) του νέου πίνακα. [3] ,[8]

2.14. Το Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων
Για να μπορέσει να διαμορφωθεί το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων, θα πρέπει να
γίνυον τα εξής βήματα :
Να οριστούν οι οντότητες (πίνακες) που θα ανήκουν στη βάση δεδομένων που θα
να δημιουργηθούν.
• Να οριστούν οι ιδιότητες (πεδία) και τα πρωτεύοντα κλειδιά της κάθε οντότητας
(πίνακα).
• Να οριστούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στις οντότητες.
• Να δημιουργηθεί το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων, όπου θα απεικονίζει τις
οντότητες, τις ιδιότητές τους και τις συσχετίσεις τους. [8]
•

2.15. Λογικός Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων
Αφού έχει δημιουργηθεί το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων και έχει επιλεχτεί το
σχεσιακό μοντέλο δεδομένων για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, γίνεται η
διαδικασία της κανονικοποίησης και μπορεί να γίνει η καταχώριση των στοιχείων της
βάσης δεδομένων. Ανάλογα με το είδος της διμελούς συσχέτισης, διακρίνονται οι
εξής περιπτώσεις ως προς τον λογικό σχεδιασμό που θα πραγματοποιηθεί :
Αν η συσχέτιση των δύο πινάκων είναι ένα-προς-ένα, τότε μπορεί είτε να
συνενωθούν οι δύο πίνακες, με τις αντίστοιχες εγγραφές φυσικά, ή να προσθέτουν το
ένα από τα δύο πεδία κλειδιά σαν ξένο κλειδί στον άλλον πίνακα ή τέλος να
δημιουργηθεί ένας καινούργιος πίνακας με μόνα πεδία τα πεδία κλειδιά των δύο
πινάκων (σύνθετο κλειδί). Η προτιμότερη διαδικασία είναι η πρώτη, δηλ. η συνένωση
των δύο πινάκων σ’ έναν ενιαίο πίνακα.
Αν η συσχέτιση των δύο πινάκων είναι ένα-προς-πολλά, τότε μπορεί είτε να
προστεθεί το ένα από τα δύο πεδία κλειδιά σαν ξένο κλειδί στον άλλον πίνακα ή να
δημιουργηθεί ένας καινούργιος πίνακας με μόνα πεδία τα πεδία κλειδιά των δύο
πινάκων (σύνθετο κλειδί). Η προτιμότερη διαδικασία είναι η πρώτη, δηλ. η προσθήκη
του ξένου κλειδιού στην πλευρά ‘πολλά’ της σχέσης.
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Αν η συσχέτιση των δύο πινάκων είναι πολλά-προς-πολλά, τότε το μόνο που μπορεί
και πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένας καινούργιος πίνακας με μόνα πεδία τα
πεδία κλειδιά των δύο πινάκων (σύνθετο κλειδί), όπου το κάθε πεδίο κλειδί από μόνο
του γίνεται ξένο κλειδί. Οι δύο αρχικοί πίνακες δεν μεταβάλλονται. [3] ,[8]

2.16. Η Κανονικοποίηση
Τα προβλήματα που είναι πιθανό να παρουσιασθούν κατά τον σχεδιασμό μιας βάσης
δεδομένων είναι η άσκοπη επανάληψη πληροφοριών, καθώς και δυσκολίες στην
ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Τα παραπάνω προβλήματα είναι γνωστά ως
πλεονασμοί δεδομένων και ανωμαλίες ενημέρωσης και για να αντιμετωπιστούν με
επιτυχία, θα πρέπει να διασπαστούν οι μεγάλες σχέσεις σε μικρότερες. Αυτό γίνεται
με τη διαδικασία της κανονικοποίησης, έτσι ώστε η βάση δεδομένων να είναι έτοιμη
για καταχώριση στοιχείων.
Η κανονικοποίηση είναι μια τεχνική που ασχολείται με την ανάλυση των σχέσεων
(συσχετίσεων) σε μια βάση δεδομένων, όπου γίνεται μετατροπή των αρχικών
μεγάλων σχέσεων σε μικρότερες. [3] ,[8]

2.17. Πλεονασμός Δεδομένων και Ανωμαλίες Ενημέρωσης
Με τον όρο πλεονασμός δεδομένων (data redundancy) εννοείται η άσκοπη
επανάληψη στοιχείων (πληροφοριών). Τα προβλήματα που προκύπτουν από τον
πλεονασμό δεδομένων είναι γνωστά με τον όρο ανωμαλίες ενημέρωσης (update
anomalies).
Αν δημιουργηθεί ένας μόνο πίνακας, όπου σε κάθε γραμμή του θα υπάρχουν όλα τα
στοιχεία μιας παραγγελίας για παράδειγμα και δίπλα όλα τα στοιχεία του πελάτη που
έχει κάνει την παραγγελία, τότε υπάρχει η παγίδα του πλεονασμού δεδομένων και
αυτό γιατί θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα επαναλαμβάνονται.
Ανωμαλία εισαγωγής υπάρχει στην περίπτωση της καταχώρησης μιας καινούργιας
εγγραφής και θα πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου στοιχεία τα οποία έχουν ήδη
καταχωρηθεί σε άλλη εγγραφή, κάτι που είναι κουραστικό, χρονοβόρο και περιέχει
τον κίνδυνο λαθών.
Ανωμαλία διαγραφής υπάρχει στην διαγραφή μιας εγγραφής όπου μπορεί να χαθούν
και στοιχεία τα οποία χρειάζονται σε μια βάση δεδομένων.
Ανωμαλία τροποποίησης υπάρχει στην περίπτωση αλλαγής κάποιου στοιχείου μιας
εγγραφής , όπου θα πρέπει να τροποποιηθούν όλες οι εγγραφές του πίνακα όπου
εμφανίζεται η συγκεκριμένη εγγραφή. [3] ,[8]
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2.18. Η Διαδικασία της Κανονικοποίησης
Η μέθοδος της κανονικοποίησης βοηθάει στον λογικό σχεδιασμό μιας βάσης
δεδομένων και είναι συμπληρωματική του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων. Το
κέρδος είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα συνέπειας, πλεονασμού και εγκυρότητας
των πληροφοριών της βάσης δεδομένων. Ακολουθώντας τη διαδικασία της
κανονικοποίησης γίνονται συνεχείς διασπάσεις των πινάκων σε πιο απλές και
συμπαγείς μορφές, με στόχο πάντα να αποφεύγεται η επανάληψη των δεδομένων.
Αφαιρούνται πεδία από τις αρχικές μεγάλες σχέσεις και τα τοποθετούνται σε νέες
σχέσεις έτσι ώστε να υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες και με τις νέες σχέσεις.
Με άλλα λόγια η κανονικοποίηση (normalization) είναι η διαδικασία μετατροπής των
δεδομένων κάποιων σχέσεων (πινάκων) σε πιο απλές και πιο σαφείς σχέσεις, χωρίς
πλεονασμούς (επαναλήψεις) των δεδομένων. Οι βασικές μορφές της
κανονικοποίησης είναι τρεις, η πρώτη (1η NF), η δεύτερη (2η NF) και η τρίτη (3η NF).
[8]

2.19. Αρχιτεκτονική Web Βάσεων Δεδομένων
Η αρχιτεκτονική ενός Web διακομιστή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το
σύστημα αποτελείται από δύο αντικείμενα: έναν Web Browser και έναν Web
διακομιστή. Απαιτείται μεταξύ τους μια σύνδεση επικοινωνίας. Ένας web browser
κάνει μια αίτηση στο διακομιστή. Ο διακομιστής στέλνει πίσω μια απόκριση. Αυτή η
αρχιτεκτονική εξυπηρετεί όταν ο διακομιστής παρέχει στατικές σελίδες. [8]

Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική Web διακομιστή

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίστηκε στην γενική δομή της παρακάτω
εικόνας.
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Εικόνα 3: Συναλλαγή βάσης δεδομένων

Μια τυπική συναλλαγή βάσεων δεδομένων αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις που
είναι αριθμημένες και στην παραπάνω εικόνα:

1.Ο Web browser ενός χρήστη κάνει μια ΗΤΤΡ αίτηση για μια συγκεκριμένη Web
σελίδα.
2.Ο Web διακομιστής λαμβάνει την αίτηση για την συγκεκριμένη σελίδα, ανακαλεί
το αρχείο και το περνά στη μηχανή ΡΗΡ για επεξεργασία
3.Η ΡΗΡ μηχανή αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script υπάρχει μια εντολή
που κάνει τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Η ΡΗΡ κάνει ανοίγει τη σύνδεση με
τον MySql διακομιστή και στέλνει το κατάλληλο ερώτημα.
4.Ο MySql διακομιστής λαμβάνει το ερώτημα της βάσης δεδομένων και το
επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσματα.
5.Η ΡΗΡ μηχανή σταματά την εκτέλεση του script, που συνήθως περιλαμβάνει την
μορφοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος σε HTML. Επιστρέφει μετά την
τελική HTML σελίδα στον Web διακομιστή.
6. Ο Web διακομιστής περνά την HTML σελίδα ξανά στον browser, όπου ο χρήστης
μπορεί να δει τα αποτελέσματα που ζήτησε.

2.20. Εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για τον χειρισμό της βάσης
δεδομένων
Πίνακας 1:

ΕΝΤΟΛΗ
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE

Εντολές SQL που χρησιμοποιήθηκαν
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιλογή γραμμών από πίνακες
Εισαγωγή γραμμών στους πίνακες
Τροποποίηση τιμών σε υπάρχουσες γραμμές πινά
Διαγραφή τιμών σε υπάρχουσες γραμμές του
πίνακα
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Επιπλέον Λέξεις Κλειδιά

NOT NULL: Όλες οι γραμμές του πίνακα πρέπει να έχουν τιμή σε αυτή την ιδιότητα.
Σε περίπτωση που δεν έχει τιμή, το πεδίο είναι NULL.

AUTO_INCREAMENT: Αποτελεί μια ειδική λειτουργία που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ακέραιες στήλες. Στο πεδίο αυτό δημιουργείται αυτόματα ένα
μοναδικό αναγνωριστικό. Η τιμή θα είναι κατά 1 μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη
τιμή της στήλης.

PRIMARY KEY:
πρωτεύον κλειδί.

Χρησιμοποιείται μόνο όταν θέλουμε ένα πεδίο να αποτελεί

2.21. Μηχανές αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
Η MySQL υποστηρίζει διάφορες μηχανές αποθήκευσης που μερικές φορές
ονομάζονται και τύποι πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η επιλογή για τον
χειρισμό των υποκείμενων πινάκων της βάσης δεδομένων. Έτσι, κάθε πίνακας μπορεί
να χρησιμοποιεί μια διαφορετική μηχανή αποθήκευσης.

Οι πιθανοί τύποι είναι:

•

•
•

•

MyISAM: Αυτός ο τύπος είναι η προεπιλογή. Είναι βασισμένος στον
παραδοσιακό τύπο ISAM και είναι μια τυπική μέθοδος εγγραφών και
αρχείων. Ο MyISAM έχει διάφορα επιπλέον πλεονεκτήματα ως προς τον τύπο
ISAM. Σε σύγκριση με τις άλλες μηχανές αποθήκευσης, ο MyISAM έχει τα
περισσότερα εργαλεία για έλεγχο και επιδιόρθωση των πινάκων. Οι MyISAM
πίνακες μπορούν να συμπιεστούν και μπορούν να υποστηρίξουν πλήρη
αναζήτηση κειμένου. Δεν είναι όμως ασφαλής ως προς τις συναλλαγές και δεν
μπορεί να υποστηρίξει ξένα κλειδιά.
ISAM: Η χρήση αυτής της μηχανής αποθήκευσης έχει εγκαταλειφθεί.
MEMORY: Οι πίνακες αυτού του τύπου αποθηκεύονται στη μνήμη και οι
δείκτες τους χρησιμοποιούν αλγορίθμους hash. Αυτό κάνει τους πίνακες
MEMORY πολύ γρήγορους αλλά στην περίπτωση προβλήματος τα δεδομένα
θα χαθούν. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τους πίνακες αυτού του τύπου
ιδανικούς για αποθήκευση προσωρινών δεδομένων.
MERGE: Αυτοί οι πίνακες επιτρέπουν τον χειρισμό μιας συλλογής από
πίνακες MyISAM ως έναν ενιαίο πίνακα, για να χρησιμοποιηθεί σε
ερωτήματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν οι περιορισμοί για το μέγιστο
μέγεθος των αρχείων σε μερικά λειτουργικά συστήματα.
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•
•

ΒDB: Αυτοί οι πίνακες είναι ασφαλής για συναλλαγές, δηλαδή παρέχουν
δυνατότητες COMMIT και ROLLBACK. Είναι πιο αργοί από τους πίνακες
MyISAM, αλλά παρέχουν όλα τα πλεονεκτήματα των συναλλαγών.
InnoDB: Αυτοί οι πίνακες είναι επίσης ασφαλείς για συναλλαγές και ισχύουν
τα ίδια όπως και για τον τύπο BDB. Υποστηρίζουν επίσης ξένα κλειδιά. Οι
πίνακες InnoDB είναι γρηγορότεροι και έχουν περισσότερες λειτουργίες από
τους πίνακες BDB.

Στις περισσότερες Web εφαρμογές, χρησιμοποιείται συνήθως ο τύπος MyISAM ή ο
τύπος InnoDB, είτε μία μίξη τους.
Χρήση του τύπου MyISAM γίνεται όταν έχουμε έναν μεγάλο αριθμό από SELECT
ή από INSERT σε έναν πίνακα επειδή είναι γρηγορότερος τύπος για αυτές τις
λειτουργίες. Επίσης, ο MyISAM πρέπει να χρησιμοποιείται εάν χρειάζονται πλήρεις
δυνατότητες κειμένου. Από την άλλη, ο InnoDB πρέπει να χρησιμοποιείται όταν
υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές, όπως για πίνακες που αποθηκεύουν οικονομικά
στοιχεία ή για καταστάσεις στις οποίες οι INSERT και SELECT επικαλύπτονται,
όπως σε online πίνακες μηνυμάτων ή σε φόρουμ. Οι πίνακες MEMORY μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για προσωρινούς πίνακες ή για τις προβολές των πινάκων. Τέλος οι
πίνακες MERGE μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό πολύ μεγάλων
πινάκων MyISAM . [3]

2.21.1. MyISAM vs InnoDB
Η mysql έχει αρκετές storage engines όπως είναι η MyISAM, InnoDB κ.α οποίες
βρίσκονται στο storage engine API του mysql server, αυτές είναι υπεύθυνες για την
αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων μέσα στο mysql server.
Η default storage που χρησιμοποιείται είναι η MyISAM η οποία έχει αρκετά
πλεονεκτήματα όπως full text indexing, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για ερωτήματα
που κάνουν search στη βάση με natural language. Άλλα πλεονέκτημα είναι η
αυτόματη ή χειροκίνητη επιδιόρθωση πινάκων που χρησιμοποιούν αυτή τη storage
engine, μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα με insert query σε ένα πίνακα ενώ
ταυτόχρονα τρέχουν select queries στον ίδιο πίνακα. Τα δύο σημαντικά
μειονεκτήματα της είναι ότι δεν υποστηρίζει transactions και row-level locking.
Η άλλη κύρια storage engine της mysql είναι η InnoDB, η οποία είναι σχεδιασμένη
ώστε να υποστηρίζει transactions. Τα transactions διασφαλίζουν την εκτέλεση queries
τα οποία είναι συνεχόμενα και το ένα εξαρτάται από το άλλο. Ένα άλλο χρήσιμο
χαρακτηριστικό της InnoDB είναι το row-level locking με το οποίο αποφεύγονται
προβλήματα που δημιουργούνται όταν δύο queries τύπου insert ή update εκτελούνται
την ίδια χρονική στιγμή, δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο για high traffic enviroment.
Επίσης υπάρχουν και άλλες storage engines οι οποίες είναι κατάλληλες για άλλες
διεργασίες και μερικές από αυτές είναι Τhe Memory Engine, The Archive Engine,
The CVS engine, The NDB Cluster Engine, The Falcon και άλλες. [3] ,[8]
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Κεφάλαιο 3
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική

3.1. HTML

H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα
μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση σελίδων του World
Wide Web (ή απλά ιστού: Web). Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού.
Χρησιμοποιείται για να σημαίνει ένα τμήμα κειμένου και να το κάνει να εμφανίζεται
καλύτερα. Επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά
είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο την μορφοποίηση κειμένου, αλλά μεγάλωσε και
ενσωμάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές.
Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags για την μορφοποίηση κειμένου, για την
δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα των σελίδα, για την εισαγωγή
εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία
(tags) μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην
εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας. [4], [18]

3.1.1. Εκδόσεις HTML
Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το εργαστήριο φυσικής της Γενεύης,
δημιούργησε ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται κάθε
είδος αρχείων και αντικειμένων μέσα από το Internet. Το πρωτόκολλο αυτό
ονομάστηκε HTTP (HyperText Transfer Protocol) και σηματοδότησε την αρχή του
WWW όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι σελίδες που ήταν η βάση του WWW ήτας
γραμμένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσα HTML.
Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0 από ένα διεθνή οργανισμό (Internet
Engineering Task Forse). H επόμενη έκδοση η 3.0 δεν έγινε αποδεκτή από τις
Microsoft και Netscape οπότε γρήγορα αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2 (1996).
Η τελευταία περιελάμβανε πολλές από τις σημάνσεις (tags) που είχαν εισάγει οι δύο
εταιρίες. Η έκδοση 4.0 παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1997. [4], [18]

3.1.2. Γλώσσες Προγραμματισμού στο Internet
Οι ενδογενείς αδυναμίες της HTML, μιας κατεξοχήν γλώσσας μορφοποίησης
υπερκειμένου, σύντομα οδήγησαν στην ανάπτυξη γλωσσών προγραμματισμού στο
Internet. Η χρήση των γλωσσών προγραμματισμού κρίθηκε απαραίτητη αφού η
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εξάπλωση του Internet και η χρήση των σελίδων HTML για αλληλεπίδραση με τους
χρήστες (δυναμική αποστολή και λήψη δεδομένων) δεν μπορούσε να
πραγματοποιηθεί μέσω της HTML. Αρχικά, αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape
η γλώσσα JavaScript η οποία, όπως και η ΗTML μεταφράζεται από τον Web Browser
κατά την εμφάνιση της σελίδας. H Microsoft ανέπτυξε απ' την πλευρά της μια δική
της έκδοση της γλώσσας JavaScript την οποία ονόμασε JScript και μια έκδοση της
γλώσσας Basic ειδικά για το Internet που ονόμασε VBScript.
Έτσι πλέον με την χρήση των παραπάνω γλωσσών είναι δυνατό να ελεγχθούν και να
προγραμματιστούν όλα σχεδόν τα αντικείμενα που μπορεί να περιέχει μία ιστοσελίδα
και με τη χρήση είτε εντολών διαδικαστικού χαρακτήρα, είτε εντολών διακλάδωσης,
όπως για παράδειγμα η δομή [if … then… else…]. Η χρήση τέτοιου είδους
"προγραμμάτων" ή όπως ονομάζονται "scripts" είναι διαδικασία που έχει μεγάλες
απαιτήσεις σε προγραμματισμό και απευθύνεται σε προγραμματιστές και μόνο. [4],
[18]

3.1.3. Δημιουργία αρχείων HTML
Η δημιουργία αρχείων HTML είναι πολύ απλή. Αρκεί να “τρέξουμε” έναν
οποιοδήποτε διορθωτή κειμένου text, όπως το Notepad των Windows. Να γράψουμε
τον κώδικα HTML που επιθυμούμε και να το αποθηκεύσουμε (σώσουμε) σε ένα
αρχείο με κατάληξη .htm ή .html. Συνήθως αποθηκεύουμε με επέκταση .html όταν θα
δημοσιεύσουμε τα αρχεία μας σε διακομιστή Unix. Αντίθετα ο εξυπηρετητής
Windows NT καταλαβαίνει τα αρχεία και σαν .htm και σαν .html. [4], [18]

3.2. PHP
PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με
δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό
διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό
χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των
επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. [18], [19]

3.2.1. Επεκτάσεις αρχείων και διακομιστές
Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php,
*.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα
λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία,
εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types του server. Επίσης ακόμη
κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος
για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται
σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux και
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Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα PHP. [5], [18] ,
[19]

3.2.2. Πλεονεκτήματα PHP
•
•
•

Το βασικό πλεονέκτημα της PHP είναι ότι λειτουργεί δυναμικά.
Τα αποτελέσματα που παράγει, αλλάζουν σύμφωνα με τις ανάγκες του
χρήστη
Ο δυναμικός τρόπος λειτουργίας εφαρμόζεται ακόμα και μέσα στο εσωτερικό
της PHP

Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον τύπο των μεταβλητών δυναμικά, σύμφωνα με τα
δεδομένα που κάθε χρονική στιγμή είναι αποθηκευμένα σε αυτές. [5] , [19]
•
•
•
•
•
•

Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων
Έχει ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες διαδικασίες
διαδικτύου
Χαμηλό κόστος - Παρέχεται δωρεάν
Ευκολία μάθησης και χρήσης. Η σύνταξη της Php βασίζεται σε άλλες
γλώσσες προγραμματισμού, βασικά στη C και στην Perl
Φορητότητα - Είναι διαθέσιμη για πολλά λειτουργικά συστήματα
Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης

3.2.3. Ιστορία της PHP
Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf
δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με
όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια
λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα.
Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του
ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI
από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην
έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους
από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι
Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι
όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε
περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν
την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και
σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση
4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη
διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για
οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι
ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP. [19]
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3.3. phpMyAdmin
3.3.1. Τι είναι phpMyAdmin
Το εργαλείο phpMyAdmin παρέχει εκτεταμένη διαχείριση βάσεων δεδομένων
MySQL στο Διαδίκτυο. Υποστηρίζει μια ευρεία λίστα λειτουργιών μέσω γραφικής
διεπαφής, όπως σχετικά με πίνακες, πεδία, συσχετίσεις, ευρετήρια, χρήστες και
δικαιώματα. Παράλληλα, είναι δυνατή και η εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής SQL.
Οι δυνατότητες του εργαλείου είναι: [6], [20]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία και διαγραφή βάσεων δεδομένων
Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή, αντιγραφή και μετονομασία πινάκων
Συντήρηση της βάσης
Πρόσθεση, διαγραφή και τροποποίηση πινάκων
Εκτέλεσε sql ερωτημάτων
Διαχείριση κλειδιών σε πεδία
Φόρτωση αρχείων κειμένου σε πίνακες
Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή CVS,XML,Latex
Διαχείριση πολλών διακομιστών
Διαχείριση χρηστών MySQL και τα δικαιώματά τους
Έλεγχος την αναφορικής ακεραιότητας των δεδομένων MyISAM
Εκτέλεση αναζητήσεων σε όλη τη βάση ή σε κάποιο μέρος της
Υποστήριξη πινάκων σε InnoDB και ξένα κλειδιά

3.3.2. MySQL
Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό , σύστημα διαχείρισης βάσεων
δεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, την αναζήτηση, την
ταξινόμηση και την αποτελεσματική ανάκλιση των δεδομένων. Ο MySQL
διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, για να μπορούν να δουλεύουν
πολλοί χρήστες ταυτόχρονα , για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει
ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL
είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL
(Structured Query Language ) την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις
δεδομένων, παγκόσμια . H MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της
ξεκινά από το 1979 .
Επειδή είναι ανοικτού κώδικα (open source), οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει την
MySQL και να την διαμορφώσει σύμφωνα με τις ανάγκες του σύμφωνα πάντα με την
γενική άδεια που υπάρχει. Η MySQL είναι γνωστή κυρίως για την ταχύτητα, την
αξιοπιστία, και την ευελιξία που παρέχει. Οι περισσότεροι συμφωνούν ωστόσο ότι
δουλεύει καλύτερα όταν διαχειρίζεται περιεχόμενο και όχι όταν εκτελεί συναλλαγές.
Η MySQL αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και
Windows. [3],[20], [21]
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3.3.2.1. Πλεονεκτήματα MySQL
 Είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, για να μπορούν να
δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα
 Μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από μια συνδέσεις με τη βάση
χωρίς να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφά της, όπως συμβαίνει με άλλα συστήματα
βάσεων δεδομένων
 Η απόδοσή της είναι καλύτερη σε μεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδομένων
 Είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Internet
 Παρέχει ευκολίες στο backup
 Είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδομένων
 Είναι συμβατή και μεταφέρσιμη σε διάφορες πλατφόρμες και για διάφορα
εργαλεία ανάπτυξης
 Είναι οικονομική
 Η MySQL είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. [3], [20], [21]

3.3.2.2. Πλεονεκτήματα MySQL
βάσης δεδομένων

με άλλα συστήματα διαχείρισης

•

H MySQL είναι cross-platform: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει σε
πολλά λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες.

•

Η MySQL είναι δωρεάν: Η mysql είναι open source πρόγραμμα και μπορείτε
να κατεβάσετε τον πηγαίο κώδικα της και να το χρησιμοποιήσετε, να κάνετε
αλλαγές σε αυτό, να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

•

Η MySQL είναι γρήγορη: Η MySQL είναι αρκετά γρήγορη, ιδιαίτερα σε
μικρά προγράμματα.
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•

Η MySQL υποστηρίζεται από πολλές κοινότητες: Υπάρχουν πάρα πολλές
ιστοσελίδες που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη, και για οποιοδήποτε
πρόβλημα σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς.

•

Η MySQL αναπτύσσεται συνεχώς: Κάθε μέρα εκσυγχρονίζεται και με νέες
υπηρεσίες.

•

Η MySQL είναι εύκολη: Είναι πολύ εύκολη στην μάθηση και μπορεί
κάποιος να γίνει εύκολα και γρήγορα εξειδικευμένος χρήστης .

•

Η MySQL συνεργάζεται άψογα με την PHP: Λόγω αυτής της συνεργασίας,
οι μεγαλύτερες εταιρίες χρησιμοποιούν php και mysql για κατασκευή των
ιστοσελίδων τους. [7], [20],[21]

3.4. ΧΑΜΡΡ
Το ΧΑΜΡΡ είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού με μηδενικό κόστος.
Αποτελείται κυρίως από τον Apache HTTP Server, MySQL βάση δεδομένων και
μεταγλωττιστές σεναρίων γραμμένους στις γλώσσες προγραμματισμού PHP και Perl.
Το όνομα XAMPP είναι αρκτικόλεξο(ακρωνύμιο) και σημαίνει:
•
•
•
•
•

Χ (σημαίνει πως είναι χιαστή πλατφόρμα)
Apache HTTP Server
MySQL
PHP
Perl

Συνοδεύεται επίσης από:
•

Mod_php

•

Mod_Perl

•

Mod_ssl

•

OpenSSL

•

phpMyAdmin

•

Webalizer

•

Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32

•

Ming

•

JpGraph
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•

FileZilla FTP Server

•

Mcrypt

•

eAccelerator

•

SQLite

•

Web – DAV mod_auth_mysql [22]

3.5. JavaScript
JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή
δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (clientside) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης
ECMA ονομάζεται ECMAscript. [5]

3.5.1. Μοντέλο εκτέλεσης
Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα
προγραμματισμού C, αν και έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας πια χαρακτηριστικά από
νεότερες γλώσσες.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client),
που ήταν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν clientside γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα
Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται
στο διακομιστή, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ μπορεί να
ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα, άλλες γλώσσες όπως η PHP
εκτελούνται στο διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού).
Παρά την ευρεία χρήση της Javascript για συγγραφή προγραμμάτων σε περιβάλλον
φυλλομετρητή, αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή χρησιμοποιήθηκε και για τη
συγγραφή κώδικα από την πλευρά του διακομιστή, από την ίδια τη Netscape στο
προϊόν LiveWire, με μικρή επιτυχία. Η χρήση της Javascript στο διακομιστή
εμφανίζεται πάλι σήμερα, με τη διάδοση του Node.js, ενός μοντέλου
προγραμματισμού βασισμένο στα γεγονότα (events). [5]

3.5.2. Javascript και Java
Η Javascript δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη Java, που είναι διαφορετική γλώσσα
προγραμματισμού και με διαφορετικές εφαρμογές. Η χρήση της λέξης "Java" στο
όνομα της γλώσσας έχει περισσότερη σχέση με το προφίλ του προϊόντος που έπρεπε
να έχει και λιγότερο με κάποια πιθανή συμβατότητα ή άλλη στενή σχέση με τη Java.
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Ρόλο σε αυτήν τη σύγχυση έπαιξε και ότι η Java και η Javascript έχουν δεχτεί
σημαντικές επιρροές από τη γλώσσα C, ειδικά στο συντακτικό, ενώ είναι και οι δύο
αντικειμενοστρεφείς γλώσσες. Τονίζεται ότι ο σωστός τρόπος γραφής της είναι
"Javascript" και όχι 'Java script' σαν δύο λέξεις, όπως λανθασμένα γράφεται
ορισμένες φορές. [5]
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Κεφάλαιο 4
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων
Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από 11 πίνακες όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.

Εικόνα 4: Πίνακες βάσης δεδομένων

Παρατηρούμε ότι ο κάθε πίνακας είναι σχεδιασμένος με μηχανή αναζήτησης InnoDB
έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται ξένα κλειδιά και να δημιουργηθούν οι σχέσεις οι
οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής.
Πιο αναλυτικά, θα δούμε τον κάθε πίνακα τι περιέχει και ποια είναι τα πεδία του στη
συνέχεια.
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4.1. Πίνακας admins
Στον πίνακα admins αποθηκεύονται τα στοιχεία των διαχειριστών.
Η σύνθεση των πεδίων που είναι varchar είναι utf8_unicode_ci.
Επίσης, όλα τα πεδία πρέπει να έχουν μία τιμή, δηλαδή θα πρέπει να είναι
NOT_NULL και δεν έχουν κάποια προκαθορισμένη μορφή.

Εικόνα 5: Πίνακας admins

O πίνακας admins περιλαμβάνει τα πεδία:
IDadm: το οποίο είναι το αναγνωριστικό πεδίο των administrator. Είναι τύπου int,
αποτελεί το πρωτεύον κλειδί αυτού του πίνακα.
Name: το οποίο αποτελεί το όνομα του διαχειριστή. Είναι τύπου varchar και μπορεί
να πάρει μέχρι και 20 χαρακτήρες.
Surname: το οποίο είναι το επίθετο των διαχειριστών. Είναι τύπου
μπορεί να πάρει μέχρι και 40 χαρακτήρες.

varchar και

Username: το οποίο είναι το όνομα χρήστη με το οποίο οι διαχειριστές έχουν
πρόσβαση στην πλατφόρμα. Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι και 30
χαρακτήρες.
Password: το οποίο είναι ο κωδικός με τον οποίο έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.
Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι και 40 χαρακτήρες.
Email: το οποίο είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή.
Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι και 70 χαρακτήρες.
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4.2. Πίνακας register

Εικόνα 6: Πίνακας register

Στον πίνακα register αποθηκεύονται οι εγγραφές οι οποίες έχουν κάνει αίτηση
εγγραφής στην ιστοσελίδα.
Η σύνθεση των πεδίων που είναι τύπου varchar είναι τύπου utf8_unicode_ci και όλα
τα πεδία πρέπει να έχουν μία τιμή, δηλαδή θα πρέπει να είναι NOT_NULL.
Τέλος, κανένα από τα πεδία δεν έχει κάποια προκαθορισμένη μορφή.

Στον πίνακα register παρατηρούμε ότι υπάρχουν τα πεδία:
ΑΜ: Εκφράζει τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή. Είναι πρωτεύον κλειδί καθώς δεν
μπορούν να υπάρχουν φοιτητές με τον ίδιο αριθμό μητρώου. Τέλος, παρατηρούμε ότι
το συγκεκριμένο πεδίο είναι τύπου int.
Name: Εκφράζει το όνομα του φοιτητή. Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει
μέχρι 20 χαρακτήρες.
Surname: Εκφράζει το επίθετο του φοιτητή. Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει
μέχρι 40 χαρακτήρες (όπως είναι κατανοητό μεγαλύτερο εύρος από το όνομα).
Username: Εκφράζει το username του φοιτητή με το οποίο θα κάνει login ο φοιτητής.
Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι 40 χαρακτήρες.
Password: Εκφράζει το password του φοιτητή με το οποίο θα κάνει login ο φοιτητής.
Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι 32 χαρακτήρες. Το password
αποθηκεύεται με εύρος 32 επειδή γίνεται η κωδικοποίηση του με md5 ώστε να
παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια.
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Email: Εκφράζει το email του φοιτητή με το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία με τον
διαχειριστή. Με την εισαγωγή του email γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του και
έτσι αποθηκεύεται πάντα έγκυρη μορφή. Είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει
μέχρι 32 χαρακτήρες.
Department: Εκφράζει το τμήμα στο οποίο ανήκει ο φοιτητής. Είναι τύπου varchar
και μπορεί να πάρει μέχρι 50 χαρακτήρες.

4.3. Πίνακας users

Εικόνα 7: Πίνακας users

Σε αυτό τον πίνακα είναι αποθηκευμένοι οι χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Πρόσβαση μπορεί να δίνει μόνο ο διαχειριστής, και οι
χρήστες αυτόματα βγαίνουν από τον πίνακα register και μπαίνουν στον πίνακα users.

Τα πεδία του πίνακα είναι τα ίδια όπως και με τον πίνακα users.

Η διαφορά του πίνακα users με τον πίνακα register είναι ότι στον πίνακα users
αποθηκεύονται οι χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, ενώ στον
πίνακα register βρίσκονται οι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν.
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4.4. Πίνακας lectures

Εικόνα 8: Πίνακας lectures

Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι διαλέξεις – μαθήματα του μαθήματος.
Η σύνθεση των πεδίων που είναι τύπου varchar είναι utf8_unicode_ci.
Οι τιμές των πεδίων είναι NOT_NULL, δηλαδή πρέπει να έχουν πάντα μία τιμή.

Τα πεδία του πίνακα είναι:
Το IDD, το οποίο είναι το αναγνωριστικό του πίνακα και είναι τύπου int καθώς και
πρωτεύον κλειδί του πίνακα.
Το πεδίο Lecture, το οποίο εκφράζει τον αριθμό της διάλεξης. Το πεδίο αυτό είναι
τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι και 11 χαρακτήρες.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ο πίνακας lectures συνδέεται με τους πίνακες
filling_questions και multiple_questions με σχέση ένα προς ένα. Αυτό έγινε καθώς
καθορίστηκε το πεδίο της μοναδικό.
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4.5. Πίνακας lectures_files

Εικόνα 9: Πίνακας lectures_files

Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται τα αρχεία των διαλέξεων.
Καμία από τις τιμές των πεδίων δεν μπορεί να είναι κενές (ΝΟΤ_ΝULL) και τα πεδία
varchar έχουν την σύνθεση utf8_general_ci.

Τα πεδία του πίνακα είναι τα ακόλουθα:
ID: Το οποίο είναι το αύξων κλειδί των αρχείων. Το παρόν πεδίο είναι
AUTO_INCREMENT, που σημαίνει ότι αυξάνεται αυτόματα.
IDD: Είναι το κλειδί των διαλέξεων. Δηλαδή κάθε αρχείο ανήκει σε μία διάλεξη, η
οποία υπάρχει. Το πεδίο αυτό είναι τύπου int.
name: Είναι το όνομα της διάλεξης. Είναι τύπου varchar και μπορεί να έχει μέχρι και
30 χαρακτήρες.
type: Φαίνεται ο τύπος του αρχείου, δηλαδή αν το αρχείο είναι pdf, txt, ppt κ.τ.λ. Το
πεδίο αυτό είναι τύπου varchar και μπορεί να πάρει μέχρι και 20 χαρακτήρες.
size: Αυτό το πεδίο δείχνει το μέγεθος του αρχείου. Το πεδίο αυτό είναι τύπου int.

Στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν υπογραμμισμένα τα πεδία ID και IDD.
Μέσα από τη σχεδίαση της βάσης, η οποία έχει μηχανή αναζήτησης InnoDB
μπορούμε να έχουμε ξένα κλειδιά.
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Σε αυτή την περίπτωση το πεδίο IDD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα lectures, ενώ
το πεδίο ID είναι το πρωτεύον κλειδί του ίδιου του πίνακα. Και τα δύο μαζί
αποτελούν σύνθετο πρωτεύον κλειδί. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν να
υπάρχουν διπλοεγγραφές.

4.6. Πίνακας filling_questions

Εικόνα 10: Πίνακας filling_questions

Ο πίνακας filling_questions αποτελεί τον πίνακα με τις ερωτήσεις συμπλήρωσης
κενού.
Οι ερωτήσεις αυτές ανήκουν σε κάποια διάλεξη και έχουν μια ερώτηση και μια
απάντηση.
Κανένα από τα πεδία του πίνακα δεν μπορούν να είναι κενά, δεν έχουν
προκαθορισμένες τιμές, και τα πεδία που είναι τύπου varchar έχουν την σύνθεση
utf8_general_ci.
Πιο αναλυτικά, τα πεδία του πίνακα είναι:

IDF(ID Filling): όπου είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα, δηλαδή το πρωτεύον
κλειδί για κάθε μία από τις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού.
IDD: Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού με τις
διαλέξεις. Δηλαδή, ποια ερώτηση ανήκει σε ποια διάλεξη. Αποτελεί ξένο κλειδί από
τον πίνακα lectures.
Question: Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει την ερώτηση στην οποία θα συμπληρωθεί το
κενό. Το πεδίο αυτό είναι τύπου varchar και μπορεί να περιέχει 500 χαρακτήρες.
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Answer: Αυτό το πεδίο έχει την απάντηση στην ερώτηση συμπλήρωσης κενού. Το
πεδίο αυτό είναι τύπου varchar και έχει μέγεθος 500 χαρακτήρων.

Στον πίνακα αυτό έχουμε ως πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό των πεδίων IDF και
IDD. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν να υπάρχουν διπλοεγγραφές.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ο πίνακας filling_questions συνδέεται με τον
πίνακα user_fill_test με σχέση ένα προς ένα. Αυτό έγινε καθώς ορίσαμε το πεδίο IDF
να είναι μοναδικό.

4.7. Πίνακας multiple_questions

Εικόνα 11: Πίνακας multiple_questions

Ο πίνακας multiple_questions είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο πίνακα, αλλά
αφορά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπως
φαίνεται από τον πίνακα μπορούν να έχουν μία σωστή και τρεις λάθος απαντήσεις.
Γενικά η σύνθεση των πεδίων που είναι τύπου varchar είναι utf8_unicode_ci, κανένα
από τα πεδία δεν μπορούν να είναι κενά και κανένα δεν έχει προκαθορισμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά έχουμε τα πεδία:
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IDE(ID Eρώτησης): Είναι το βασικό κλειδί του πίνακα multiple_questions.
IDD: Αποτελεί το ξένο κλειδί από τον πίνακα lectures, το οποίο ενώνει τον πίνακα
multiple_questions με τον πίνακα lectures. Δηλαδή, ποια ερώτηση πολλαπλής
επιλογής ανήκει σε ποια διάλεξη. Το πεδίο αυτό είναι τύπου int.
Question: Περιλαμβάνει την ερώτηση της πολλαπλής επιλογής. Το πεδίο αυτό είναι
τύπου varchar και μπορεί να αποτελείται από 200 χαρακτήρες.
RA: Το πεδίο αυτό περιέχει την σωστή απάντηση στην ερώτηση της πολλαπλής
επιλογής. Είναι τύπου varchar και μπορεί να έχει 500 χαρακτήρες.
WA1: Αυτό είναι το πρώτο πεδίο της μίας από τις τρεις λάθος απαντήσεις. Είναι
τύπου varchar και μπορεί να έχει 500 χαρακτήρες.
WA2: Είναι η δεύτερη από τις λάθος απαντήσεις. Είναι τύπου varchar και μπορεί να
έχει 500 χαρακτήρες.
WA3: Είναι η τρίτη από τις λάθος απαντήσεις. Είναι τύπου varchar και μπορεί να έχει
500 χαρακτήρες.

Σε αυτό τον πίνακα έχουμε ως πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό των πεδίων IDE και
IDD ώστε να είναι σύνθετο πρωτεύον κλειδί. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν να
υπάρχουν διπλοεγγραφές.
Επίσης ο πίνακας multiple_questions συνδέεται με τον πίνακα user_mult_test με
σχέση ένα προς ένα. Αυτό έγινε καθώς ορίσαμε το πεδίο IDE να είναι μοναδικό.
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4.8. Πίνακας user_fill_test

Εικόνα 12: Πίνακας user_fill_test

Ο πίνακας user_fill_test αποτελεί έναν συνδετικό πίνακα ο οποίος χρησιμοποιεί το
IDF, το οποίο είναι το αναγνωριστικό του πίνακα filling_questions με σκοπό την
αποφυγή των κενών πεδίων στον πίνακα user_complete_test.

Αποτελείται από δύο πεδία:
Το IDUF το οποίο είναι το αναγνωριστικό για κάθε τεστ το οποίο δημιουργείται. Το
IDUF είναι στην ουσία ένας αριθμός ο οποίος παράγεται για κάθε ένα τεστ.
Από την άλλη πλευρά το πεδίο IDF είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
filling_question.

Και τα δύο πεδία είναι τύπου int και δεν μπορούν να έχουν κενές τιμές.
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4.9. Πίνακας user_mult_test

Εικόνα 13: Πίνακας user_mult_test

Ο πίνακας user_mult_test είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο πίνακα με τη διαφορά
ότι περιλαμβάνει τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Όπως και ο προηγούμενος πίνακας, έτσι και αυτός είναι ένας συνδετικός πίνακας
ώστε να αποφεύγονται οι διπλοεγγαρφές στον τελικό πίνακα.
Περιλαμβάνει δύο πεδία, τα οποία είναι και τα δύο τύπου int.
Το IDUM είναι το πεδίο που παράγεται κάθε φορά που γίνεται ένα τεστ.
Από την άλλη το πεδίο IDE είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα multiple_questions.

Και τα δύο πεδία αποτελούν ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί καθώς ο συνδυασμός τους
θα είναι μοναδικός.
Ο λόγος ύπαρξης αυτού αλλά και του παραπάνω πίνακας έγκειται στο γεγονός ότι τα
test παρουσιάζουν στον τελικό χρήστη ένα διαφορετικό σύνολο από το κάθε είδος
ερωτήσεων. Για παράδειγμα σε ένα απλό test εμφανίζονται στο χρήστη πέντε
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μόλις δύο συμπλήρωσης. Αν γινόταν συγχώνευση
των δύο πινάκων σε έναν, ο πίνακας θα δούλευε κανονικά αλλά θα έπρεπε να
επιτραπεί να μπαίνουν κενές (null) τιμές στα ξένα κλειδιά τους, κάτι το οποίο
θεωρείται ανεπίτρεπτο λόγω σπατάλης πολύτιμου χώρου. Πάντα πρέπει να γίνεται
προσπάθεια να μένουν όσο το δυνατόν λιγότερα πεδία με κενές τιμές, αλλά σε καμία
περίπτωση αυτά τα πεδία δεν πρέπει ν’ αποτελούν κλειδιά!

52

4.10. Πίνακας user_complete_test

Εικόνα 14: Πίνακας user_complete_test

Αυτός είναι ο τελικός πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται αναλυτικά τα στοιχεία ενός
τεστ το οποίο κάνει ο χρήστης.
Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ότι κανένα πεδίο δεν μπορεί να είναι κενό καθώς
επίσης και ότι κανένα δεν είναι προκαθορισμένο.

Περιλαμβάνει τα πεδία:
IDUM: Πεδίο το οποίο είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα user_mult_test. Είναι τύπου
int.
IDUF: Πεδίο το οποίο είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα user_fill_test. Είναι τύπου
int.
AM: Πεδίο το οποίο είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα users. Είναι τύπου int.
Percent: Πεδίο το οποίο είναι το ποσοστό επιτυχίας του τεστ που έκανε ο χρήστης.
Είναι τύπου float.
Date: Είναι η ημερομηνία στην οποία έγινε το τεστ. Είναι τύπου date.
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Σε αυτόν τον πίνακα έχουμε σύνθετο πρωτεύον κλειδί το οποίο αποτελείται από τα
πεδία IDUM, IDUF,AM καθώς ο συνδυασμός τους είναι μοναδικός.

4.11. Πίνακας misc

Εικόνα 15: Πίνακας misc

Σε αυτό τον πίνακα αποθηκεύονται η ημερομηνία και η ώρα στην οποία θα γίνουν τα
τελικά τεστ και τα τεστ των διαλέξεων.
Περιλαμβάνει τα πεδία:

IDMisc: Όπου το πεδίο αυτό είναι το αναγνωριστικό του πίνακα. Είναι τύπου int.
Time: Το οποίο περιλαμβάνει την διάρκεια που θα έχουν τα τεστ και οι εξετάσεις.
Είναι τύπου time.
Date: Το οποίο εκφράζει την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και
τα τεστ. Τέλος, το πεδίο αυτό είναι τύπου date.
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4.12. Πίνακας history

Εικόνα 16: Πίνακας misc

Ο πίνακας history περιέχει τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν δώσει οι
χρήστες. Αναφέρει ποιος χρήστης έχει δώσει εξετάσεις, ποια ημερομηνία και ποιο
είναι το ποσοστό το οποίο έχει πιάσει.

Περιλαμβάνει τα πεδία:

ID_GEN: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Είναι τύπου int και είναι
AUTO_INCREMENT.
AM: Αφορά το ΑΜ του κάθε σπουδαστή. Το ΑΜ είναι τύπου int.
Date: Αφορά την ημερομηνία των εξετάσεων. Το πεδίο της ημερομηνίας είναι τύπου
date.
Percent: Αφορά το ποσοστό που έχει κάνει ο χρήστης στο τεστ των εξετάσεων. Είναι
τύπου float.
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Εικόνα 17: Γενική δομή και σχέσεις των πινάκων
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Κεφάλαιο 5
Πλοήγηση
στην
Τηλεκπαίδευσης

πλατφόρμα

Σύγχρονης

–

Ασύγχρονης

5.1. Μενού Μη πιστοποιημένου Χρήστη
5.1.1. Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Αρχική Σελίδα
Η αρχική εικόνα που θα έχει ένας χρήστης μόλις πληκτρολογήσει την διεύθυνση της
σελίδας θα είναι η ακόλουθη.

Εικόνα 16: Αρχική Σελίδα με διαφάνεια

Όταν το ποντίκι δεν είναι πάνω στην σελίδα, υπάρχει μία διαφάνεια, η οποία
καλύπτει ολόκληρη τη σελίδα.
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Ενώ όταν το ποντίκι είναι πάνω στη σελίδα η εικόνα είναι η ακόλουθη

Εικόνα 17: Αρχική Σελίδα χωρίς διαφάνεια
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Παρατηρούμε ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το μενού είναι με κανονικά
γράμματα, ενώ άμα το ποντίκι βρεθεί πάνω σε κάποιο από τα μενού γίνεται έντονο
(Bold) και αλλάζει χρώμα και φαίνεται όπως στην παρακάτω εικόνα

Εικόνα 18: Αλλαγή μενού με event onmouseover

Το αρχικό μενού που έχει κάποιος που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης είναι η
Αρχική σελίδα, το μενού Διαλέξεις, όπου υπάρχουν αναλυτικά η κάθε μία από τις
διαλέξεις με τα αρχεία που έχει αναρτήσει ο διαχειριστής, το μενού Εγγραφή μέσα
από το οποίο μπορεί κάποιος χρήστης να ζητήσει να έχει πρόσβαση και το μενού
Επικοινωνία μέσα από το οποίο μπορεί κάποιος χρήστης να επικοινωνήσει με τον
διαχειριστή. Επίσης, μέσα από την παρούσα σελίδα ο χρήστης μπορεί να κάνει
ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης τον οποίο μπορεί να έχει ξεχάσει ή να έχει χάσει
ή να κάνει login ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι εγγεγραμμένος χρήστης.
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5.1.2. Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Διαλέξεις
Μέσα από το μενού Διαλέξεις:

Εικόνα 19: Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Διαλέξεις

Το μενού των διαλέξεων μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσες διαλέξεις έχει εισάγει ο
διαχειριστής.
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Εικόνα 20: Μη πιστοποιημένος Χρήστης εμφάνιση διαλέξεων

Πατώντας οποιαδήποτε διάλεξη έχουμε μία εικόνα παρόμοια με την παρακάτω, όπου
φαίνονται τα αρχεία τα οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη διάλεξη. Παρατηρούμε
ότι επίσης μπορούμε να μεταβούμε στην επόμενη και στην προηγούμενη διάλεξη
μέσα από την παρούσα σελίδα.
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5.1.3. Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Εγγραφή
Συνεχίζοντας στο μενού Εγγραφή έχουμε την παρακάτω εικόνα

Εικόνα 21: Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Εγγραφή

Όπου ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του, το ΑΜ του, το όνομα
του, το επίθετό του, το επιθυμητό username, το email του, το τμήμα του και τέλος μια
ακολουθία από τυχαίους αριθμούς και γράμματα.
Μέσα από αυτή την σελίδα γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχουν τα στοιχεία που
πληκτρολογεί ο χρήστης. Ο έλεγχος γίνεται για το ΑΜ και το Email τα οποία έχει
δώσει.
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5.1.4. Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Επικοινωνία
Μέσα από το μενού Επικοινωνία έχουμε την ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 22: Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Επικοινωνία

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το όνομα του, το Email του
και το κείμενο για την επικοινωνία.
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5.1.5. Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του, πρέπει να
πατήσει το link Forgot your password

Εικόνα 23: Μη πιστοποιημένος Χρήστης – Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης πρέπει απλά να πληκτρολογήσει το Username το οποίο
έχει δώσει για την εγγραφή ώστε να του σταλεί με Email μία τυχαία ακολουθία από
γράμματα και αριθμούς η οποία θα αντιστοιχεί με το νέο password του.
Μετά την εισαγωγή του χρήστη με τη χρήση του νέου password, ο χρήστης μπορεί να
το αλλάξει καθώς βλέπει τα στοιχεία του λογαριασμού του.
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5.2. Μενού Πιστοποιημένου Χρήστη
5.2.1. Πιστοποιημένος Χρήστης – Αρχική Σελίδα
Για να αποκτήσει πρόσβαση ο χρήστης στην πλατφόρμα θα πρέπει να
πληκτρολογήσει στο πεδίο Username το όνομα χρήστη το οποίο του αντιστοιχεί και
στο πεδίο Password τον κωδικό τον οποίο έχει όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 24: Είσοδος χρήστη

Μετά την πιστοποίηση του χρήστη από το σύστημα, ότι δηλαδή έχει πληκτρολογήσει
τα σωστά στοιχεία (Username και Password) γίνεται αλλαγή στο μενού ώστε να
προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών της συγκεκριμένης κατηγορίας.
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5.2.2. Πιστοποιημένος Χρήστης – Αρχική Σελίδα

Η αρχική σελίδα που βλέπει ένας χρήστης ο οποίος του έχει δώσει άδεια ο
διαχειριστής να έχει πρόσβαση είναι η παρακάτω.

Εικόνα 25: Πιστοποιημένος Χρήστης – Αρχική Σελίδα

Παρατηρούμε ότι με την είσοδο του χρήστη υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη σελίδα.
Αρχικά βλέπουμε ότι η φόρμα στην οποία ο χρήστης έβαζε τα στοιχεία του για να
αποκτήσει πρόσβαση αντικαταστάθηκε από το link μέσα από το οποίο μπορεί να
κάνει Logout, ώστε να αποχωρήσει από τη σελίδα.
Επίσης, υπάρχει αλλαγή στο μενού. Το μενού άλλαξε ώστε να προσαρμόζεται στις
ανάγκες των εγγεγραμμένων χρηστών.
Συνεχίζει να υπάρχει η Αρχική σελίδα η οποία είναι η ίδια για όλες τις ομάδες
χρηστών. Ακολουθεί το μενού Ο λογαριασμός μου μέσα από το οποίο φαίνονται και
μπορούν να αλλαχτούν ορισμένα στοιχεία που αφορούν τον χρήστη. Υπάρχει το
μενού Διαλέξεις όπου περιλαμβάνονται οι Διαλέξεις του μαθήματος. Το μενού Τεστ
μέσα από το οποίο ο χρήστης κάνει τα τεστ των διαλέξεων, το μενού Chat μέσα από
το οποίο ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους χρήστες ή και με τον
καθηγητή του μαθήματος με σκοπό την επίλυση αποριών, και τέλος το μενού
επικοινωνία μέσα από το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του
συστήματος.
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5.2.3. Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Ο λογαριασμός μου
Πιο αναλυτικά, από το μενού Ο λογαριασμός μου έχουμε την ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 26: Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Ο λογαριασμός μου

Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι ο χρήστης μπορεί να δει το όνομα , το
Επώνυμο, το Username, το Email και το ΑΜ του.
Μέσα από την παρούσα σελίδα βλέπουμε ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
αλλάξει το Username και το Email του. Επίσης μπορεί να αλλάξει το Password του
από το κουμπί Αλλαγή Password.
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5.2.4. Πιστοποιημένος
Αλλαγή Password

Χρήστης – Μενού Ο λογαριασμός μου –

Κατά τη αλλαγή του password εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο.

Εικόνα 27: Πιστοποιημένος Χρήστης – Αλλαγή Password

Ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει το παλιό password στο ανάλογο πεδίο, καθώς
και το νέο επιθυμητό δύο φορές ώστε να υπάρχει σιγουριά ότι δεν έχει γίνει κάποιο
λάθος στο νέο password.
Μετά την πληκτρολόγηση του νέου password, γίνεται η αποθήκευση στη βάση
δεδομένων Την επόμενη φορά που ο χρήστης θα κάνει login θα χρειαστεί να
πληκτρολογήσει τον νέο κωδικό.
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5.2.5.Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Διαλέξεις
Συνεχίζοντας στο μενού Διαλέξεις

Εικόνα 28: Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Διαλέξεις

Παρατηρούμε ότι ανάλογα με την διάλεξη στην οποία βρισκόμαστε ανοίγει η σελίδα
με τα αρχεία της συγκεκριμένης διάλεξης. Στην συγκεκριμένη διάλεξη υπάρχουν τρία
αρχεία τύπου pdf τα οποία μπορούν να ανοίξουν σε νέο παράθυρο για την ανάγνωση
τους. Μέσα από κάθε διάλεξη δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να μεταβεί στην
προηγούμενη αλλά και στην επόμενη διάλεξη.
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5.2.6. Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Τεστ

Εικόνα 29: Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Τεστ

Μέσα από αυτό το μενού βλέπουμε ότι αρχικά πρέπει να επιλέξουμε την διάλεξη
πάνω στην οποία θέλουμε να κάνουμε το τεστ ώστε να τσεκάρουμε τις γνώσεις μας.
Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν δύο πιθανές καταστάσεις. Η πρώτη είναι το τεστ για τις
διαλέξεις να έχει οριστεί από τον διαχειριστή κάποια άλλη ημερομηνία και ο
χρήστης να μην έχει την δυνατότητα να το κάνει. Παρ’ όλα αυτά θα αναφέρεται η
ημερομηνία στην οποία θα μπορούν οι χρήστες να κάνουν τα τεστ των διαλέξεων,.

Εικόνα 30: Τεστ πιστοποιημένου χρήστη την μη σωστή ημερομηνία
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Η δεύτερη είναι να είμαστε στην σωστή ημερομηνία και να μπορούμε να κάνουμε το
τεστ.

Εικόνα 31: Τεστ πιστοποιημένου χρήστη την σωστή ημερομηνία

Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται το τεστ για την συγκεκριμένη διάλεξη που
επιλέξαμε καθώς και ο χρόνος τον οποίο έχουμε για να τελειώσουμε το τεστ.
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5.2.7. Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Εξετάσεις
Σε αυτό το μενού δίνεται η δυνατότητα να γίνονται οι εξετάσεις του μαθήματος
ηλεκτρονικά.
Όπως και με τα Τεστ, έτσι και με τις Εξετάσεις υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι
να είμαστε στην συγκεκριμένη ημερομηνία που ο διαχειριστής έχει ορίσει ως
ημερομηνία εξετάσεων.

Εικόνα 32: Εξετάσεις πιστοποιημένου χρήστη σε λάθος ημερομηνία
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Και η δεύτερη είναι να είμαστε στην συγκεκριμένη ημερομηνία και να μπορούμε να
συμμετέχουμε στις εξετάσεις.

Εικόνα 33: Εξετάσεις πιστοποιημένου χρήστη την σωστή ημερομηνία

5.2.8. Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Chat

Πατώντας αυτό το μενού ανοίγει ένα νέο παράθυρο ώστε να συμμετέχει ο χρήστης
στο Chat με σκοπό την επίλυση ερωτήσεων σχετικά με το μάθημα.
Στα δεξιά φαίνονται οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι.
Στο κέντρο φαίνονται τα μηνύματα που ανταλλάσσονται, ενώ κάτω ο χρήστης μπορεί
να πληκτρολογήσει και να στείλει το μήνυμα του.
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Εικόνα 34: Πιστοποιημένος Χρήστης – Μενού Chat

5.2.9. Πιστοποιημένος Χρήστης - Μενού Επικοινωνία
Με αυτό το μενού ο χρήστης αποκτά ‘προσωπική’ επικοινωνία.

Εικόνα 35: Πιστοποιημένος Χρήστης - Μενού Επικοινωνία
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Το όνομα που έχει δώσει ο χρήστης φαίνεται σε πεδίο που δεν μπορεί να το αλλάξει,
όπως και το email. Το μόνο που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι το μήνυμα
το οποίο θέλει να στείλει στον διαχειριστή. Με το κουμπί Αποστολή ο χρήστης
στέλνει το μήνυμα επικοινωνίας στον χρήστη ενώ με το κουμπί Καθαρισμός ότι έχει
γραφτεί στο πεδίο του μηνύματος καθαρίζει.

5.3. Μενού Διαχειριστή
5.3.1. Μενού Διαχειριστή – Αρχική Σελίδα

Μετά την επιτυχή είσοδο του διαχειριστή στο σύστημα, το μενού αναπροσαρμόζεται
στις ανάγκες του διαχειριστή.

Εικόνα 36: Μενού Διαχειριστή – Αρχική Σελίδα

Παρατηρούμε ότι ως κύρια μενού υπάρχουν τα Αρχική η οποία είναι η αρχική σελίδα,
το μενού Διαχείριση χρηστών το οποίο αφορά την διαχείριση των χρηστών, το μενού
Διαχείριση Διαλέξεων όπου ο διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί τις διαλέξεις, το
μενού Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ όπου ο διαχειριστής μπορεί να διαχειρίζεται τις
ερωτήσεις των τεστ και των εξετάσεων, το μενού Chat με το οποίο θα μπορεί να
συμμετέχει στις συζητήσεις, το μενού Αποστολή Email με το οποίο θα μπορεί να
στέλνει μαζικά email, και τέλος το μενού Ημερομηνία Εξετάσεων μέσα από το οποίο
μπορεί να αλλάζει τις ημερομηνίες των τεστ και των εξετάσεων καθώς και να
καθορίζει την διάρκεια τους.
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5.3.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Χρηστών
Στο μενού Διαχείρισης Χρηστών ανοίγει υπομενού το οποίο περιλαμβάνει την
Εισαγωγή των χρηστών, την Διαγραφή των χρηστών και την Επεξεργασία τους.

Εικόνα 37: Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Χρηστών

5.3.2.1. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Χρηστών – Εισαγωγή
Χρηστών
Στο υπομενού της Εισαγωγής χρηστών ο διαχειριστής δίνει στους χρήστες την άδεια
να έχουν είσοδο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Εικόνα 38: Μενού Διαχειριστή – Εισαγωγή Χρηστών
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Κατά την εισαγωγή των χρηστών εμφανίζεται η λίστα με τους χρήστες οι οποίοι
έχουν κάνει αίτηση για να έχουν είσοδο στη σελίδα. Φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου,
το όνομα, το επίθετο, το username, το email και το τμήμα στο οποίο είναι φοιτητής.
Μέσα από αυτή την λίστα ο διαχειριστής μπορεί να δώσει την άδεια για να έχουν οι
χρήστες είσοδο στην πλατφόρμα, ή να τους διαγράψει και να μην την αποκτήσουν.
Με το κουμπί Εκτέλεση ερωτήματος όσοι χρήστες έχουν τσεκαρισμένο το checkbox
Εισαγωγή θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, όσοι χρήστες έχουν τσεκαρισμένο το
checkbox Διαγραφή θα διαγραφούν από τη λίστα των χρηστών που αναμένουν για να
αποκτήσουν πρόσβαση, ενώ όσοι χρήστες δεν έχουν κανένα checkbox επιλεγμένο θα
εμφανίζονται συνέχεια μέχρι ο διαχειριστής να επιλέξει μία από τις δύο ενέργειες.

5.3.2.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Χρηστών – Διαγραφή
Χρηστών
Με αυτό το υπομενού ο διαχειριστής διαγράφει τους χρήστες τους οποίους δεν θέλει
να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Εικόνα 39: Μενού Διαχειριστή – Διαγραφή Χρηστών
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται όλοι
οι χρήστες που περιμένουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.
Αν ο διαχειριστής επιλέξει την διαγραφή, οι χρήστες θα διαγραφούν και δεν θα
αποκτήσουν πρόσβαση αλλά και ούτε θα ξαναεμφανιστούν στην λίστα.
Μέσα από αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής έχει την ικανότητα να αναζητήσει χρήστες
με βάση το ΑΜ, το επώνυμο, το όνομα, το usernmame και το email.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν θυμάται ακριβώς το στοιχείο της αναζήτησης
μπορεί να γράψει μέρος του και να γίνει η αναζήτηση.

5.3.2.3. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Χρηστών – Επεξεργασία
Χρηστών
Κατά την Διαχείριση των χρηστών ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τους
χρήστες που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.
Μέσα από την παρούσα σελίδα φαίνονται τα ονόματα, τα επίθετα, τα username, τα
email και το τμήμα στο οποίο είναι γραμμένοι οι χρήστες. Οι χρήστες εμφανίζονται
με βάση το ΑΜ των χρηστών και η σελίδα περιέχει σελιδοποίηση, δηλαδή ανάλογα
με τον αριθμό των χρηστών δημιουργούνται και σελίδες ανά δεκάδα χρηστών.

Εικόνα 40: Μενού Διαχειριστή –Επεξεργασία Χρηστών

Ο διαχειριστής μπορεί να αναζητήσει χρήστες με βάση το ΑΜ, το επίθετο, το όνομα,
το username και το email με σκοπό την επεξεργασία τους.
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Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί της επεξεργασίας για κάποιον χρήστη θα
εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 41: Μενού Διαχειριστή –Αλλαγή στοιχείων κατά την επεξεργασία χρηστών

Σε αυτή την περίπτωση ο διαχειριστής έχει πατήσει την επεξεργασία για τον χρήστη
με ΑΜ 3. Παρατηρούμε ότι μπορεί να αλλάξει το ΑΜ, το όνομα και το επώνυμο του
κάθε χρήστη.

5.3.3. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Διαλέξεων
Στο μενού Διαχείριση Διαλέξεων ανοίγει υπομενού το οποίο περιλαμβάνει την
Εισαγωγή Διαλέξεων, την Διαγραφή Διαλέξεων και την Επεξεργασία Διαλέξεων.

Εικόνα 42: Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Διαλέξεων
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5.3.3.1. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Διαλέξεων – Εισαγωγή
Διαλέξεων
Κατά την εισαγωγή των διαλέξεων, ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει επιπλέον
διαλέξεις.

Εικόνα 43: Μενού Διαχειριστή – Εισαγωγή Διαλέξεων

Εικόνα 44: Μενού Διαχειριστή – Προσθήκη Διαλέξεων

Πατώντας το κουμπί Προσθήκη Διάλεξης, θα προστεθεί μία επιπλέον διάλεξη με
σκοπό την προσαρμογή στον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων
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5.3.3.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Διαλέξεων – Διαγραφή
Διαλέξεων

Εικόνα 45: Μενού Διαχειριστή – Διαγραφή Διαλέξεων

Εικόνα 46: Μενού Διαχειριστή – Εμφάνιση παραθύρου για διαγραφή διαλέξεων

Κατά την διαγραφή των διαλέξεων, ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την διάλεξη
την οποία θέλει να διαγράψει.
Στο check box
αποθηκευμένες.

περιλαμβάνονται όλες οι διαλέξεις οι οποίες υπάρχουν

Εικόνα 47: Μενού Διαχειριστή – Επιλογή Διάλεξης για διαγραφή
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Κατά την διαγραφή των διαλέξεων διαγράφονται ταυτόχρονα και οι ερωτήσεις που
ανήκουν στην συγκεκριμένη διάλεξη. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένα CSV αρχείο το
οποίο περιέχει όλες τις ερωτήσεις που ανήκουν στην διάλεξη που έχει διαγραφτεί.

5.3.3.3. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Διαλέξεων – Επεξεργασία
Διαλέξεων
Μέσα από αυτό το υπομενού ο διαχειριστής μπορεί να εμφανίσει τα αρχεία που έχει
κάθε διάλεξη και να προσθέσει αρχεία στην διάλεξη που επιθυμεί.

Εικόνα 48: Μενού Διαχειριστή –Επεξεργασία Διαλέξεων

Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή της διάλεξης για την εμφάνιση των αρχείων όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 49: Μενού Διαχειριστή –Επιλογή διάλεξης για επεξεργασία

Ο διαχειριστής επιλέγει την διάλεξη για την οποία θέλει να εμφανίσει τα αρχεία και
αφού πατήσει το κουμπί Εμφάνιση θα έχει αποτελέσματα σαν της επόμενης εικόνας.

Εικόνα 50: Μενού Διαχειριστή –Επιλογή εργασίας για τα αρχεία της διάλεξης

Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να ανοίξει τα αρχεία αν τοποθετήσει το ποντίκι πάνω στο
όνομα τους, μπορεί να δει το μέγεθος του κάθε αρχείου, να δει τον τύπο τους και να
επιλέξει αν θέλει την διαγραφή του αρχείου.
Με το κουμπί Υποβολή αν κάποιο από τα αρχεία έχει την ενέργεια Διαγραφή, θα
διαγραφτεί από την παρούσα διάλεξη.

83

5.3.4. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ
Το μενού της διαχείρισης των ερωτήσεων του τεστ περιλαμβάνει όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα το υπομενού της εισαγωγής ερώτησης, της διαγραφής και της
επεξεργασίας.

Εικόνα 51: Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ

Οι ερωτήσεις των τεστ και των εξετάσεων που περιλαμβάνει η παρούσα διπλωματική
χωρίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σε ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού.

5.3.4.1 Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Εισαγωγή Ερώτησης

Εικόνα 52: Μενού Διαχειριστή –Παράθυρο Εισαγωγής Ερώτησης

Μέσα από το μενού της Εισαγωγής Ερώτησης, ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει
ερωτήσεις για τα τεστ.
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Εικόνα 53: Μενού Διαχειριστή –Εισαγωγή Ερώτησης

Ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το είδος της ερώτησης καθώς και σε ποια διάλεξη
να γίνει εισαγωγή η ερώτηση.

Εικόνα 54: Μενού Διαχειριστή –Εισαγωγή Ερώτησης ανάλογα με το είδος της ερώτησης

Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο είδη ερωτήσεων, στις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Επίσης, πρέπει να
επιλέξει την Διάλεξη στην οποία θα ανήκει η συγκεκριμένη ερώτηση.
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Εικόνα 55: Μενού Διαχειριστή –Εισαγωγή Ερώτησης στην ανάλογη διάλεξη

5.3.4.1.1. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Εισαγωγή Ερώτησης – Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής

Εικόνα 56: Μενού Διαχειριστή –Εισαγωγή Ερώτησης Πολλαπλής επιλογής

Με το που θα επιλέξει ο Διαχειριστής την ερώτηση πολλαπλής επιλογής, αυτόματα
ανοίγουν τα ακόλουθα πεδία.

Ο διαχειριστής σε αυτό το σημείο καλείται να συμπληρώσει την Ερώτηση, την
Σωστή Απάντηση και τις τρεις λάθος απαντήσεις.
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5.3.4.1.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Εισαγωγή Ερώτησης – Ερώτηση Συμπλήρωσης Κενού

Εικόνα 57: Μενού Διαχειριστή –Εισαγωγή Ερώτησης Συμπλήρωσης κενού

Σε αυτό το σημείο ο διαχειριστής συμπληρώνει την ερώτηση και την απάντηση.
Με το κουμπί Προσθήκη, γίνεται η προσθήκη της ερώτησης , των λοιπών πεδίων και
της διάλεξης στη βάση δεδομένων.
Με το κουμπί Καθαρισμός γίνεται η επαναφορά των πεδίων στην αρχική τους
κατάσταση.
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5.3.4.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Διαγραφή Ερώτησης
Στο υπομενού της Διαγραφής ερώτησης εμφανίζεται ακόμα ένα υπομενού το οποίο
σχετίζεται με την διαγραφή της ερώτησης πολλαπλής επιλογής ή με την διαγραφή της
ερώτησης συμπλήρωσης κενού.

Εικόνα 58: Μενού Διαχειριστή –Διαγραφή Ερώτησης

5.3.4.2.1. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Διαγραφή Ερώτησης Πολλαπλής επιλογής

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει μια ερώτηση πολλαπλής
επιλογής θα έχει αρχικά την ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 59: Μενού Διαχειριστή –Διαγραφή Ερώτησης Πολλαπλής επιλογής
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Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται οι Ερωτήσεις, οι Σωστές απαντήσεις, οι λάθος
απαντήσεις και τέλος η διάλεξη στην οποία ανήκουν.
Επιπλέον, οι ερωτήσεις εμφανίζονται με σελιδοποίηση. Ο διαχειριστής μπορεί να
επιλέξει το μέγεθος της σελίδας, δηλαδή πόσες ερωτήσεις θέλει να εμφανίζονται ανά
σελίδα. Μπορεί να μεταβεί στην επόμενη σελίδα αν πατήσει στον αριθμό της σελίδας
που επιθυμεί.

Εικόνα 60: Μενού Διαχειριστή –Εμφάνιση Ερωτήσεων Πολλαπλής επιλογής με σελιδοποίηση

Τέλος, ο διαχειριστής μπορεί να αναζητήσει ερωτήσεις από τη βάση με βάση την
ερώτηση, την σωστή απάντηση και τις λάθος απαντήσεις.

89

Εικόνα 61: Μενού Διαχειριστή –Αναζήτηση Ερωτήσεων Πολλαπλής επιλογής με κριτήρια

5.3.4.2.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Διαγραφή Ερώτησης Συμπλήρωσης κενού

Εικόνα 62: Μενού Διαχειριστή –Διαγραφή Ερώτησης Συμπλήρωσης κενού
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Όσον αφορά τις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, στο υπομενού που αφορά την
διαγραφή τους αρχικά εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις που είναι αποθηκευμένες στη
βάση. Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, εμφανίζεται η
ερώτηση, η απάντηση της ερώτησης και σε ποια διάλεξη ανήκει η κάθε ερώτηση. Ο
διαχειριστής μπορεί να τσεκάρει το πεδίο της Διαγραφής ώστε να διαγράψει τις
συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Και σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται σελιδοποίηση και μπορεί να την αλλάξει ο
διαχειριστής.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να γίνει αναζήτηση των ερωτήσεων με βάση την
ερώτηση ή με βάση την απάντηση.

Εικόνα 63: Μενού Διαχειριστή –Αναζήτησης Ερώτησης Πολλαπλής επιλογής με βάση κριτήρια

Ο διαχειριστής δεν πρέπει να είναι σε θέση να θυμάται ακριβώς την ερώτηση ή την
απάντηση, αλλά αρκεί να θυμάται μέρος της.
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5.3.5. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Επεξεργασία Ερώτησης

Εικόνα 64: Μενού Διαχειριστή –Επεξεργασία Ερώτησης

Στο υπομενού της Επεξεργασίας ερώτησης εμφανίζεται επιπλέον υπομενού το οποίο
εμφανίζει αν ο διαχειριστής θέλει να επεξεργαστεί ερώτηση πολλαπλής επιλογής ή
ερώτηση συμπλήρωσης κενού.

5.3.5.1. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Επεξεργασία Ερώτησης – Επεξεργασία Ερώτησης Πολλαπλής
επιλογής

Εικόνα 65: Μενού Διαχειριστή – Επεξεργασία ερώτησης Πολλαπλής επιλογής

92

Κατά την επεξεργασίας των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής εμφανίζονται οι
ερωτήσεις, οι Σωστές απαντήσεις, οι λάθος απαντήσεις και οι διαλέξεις στις οποίες
ανήκει η κάθε ερώτηση.
Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάση την Ερώτηση, την Σωστή
απάντηση ή τις λάθος απαντήσεις.

Εικόνα 66: Μενού Διαχειριστή – Αναζήτηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για επεξεργασία

Κάθε ερώτησης μπορεί να επεξεργαστεί αν απλά ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί
της επεξεργασίας.

Εικόνα 67: Μενού Διαχειριστή – Επεξεργασία πεδίων ερώτησης πολλαπλής επιλογής
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Παρατηρούμε ότι ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί την ερώτηση, την σωστή
απάντηση και τις λάθος απαντήσεις.
Πατώντας το κουμπί Υποβολή Αλλαγών, οι αλλαγές που έχει κάνει στα στοιχεία θα
αποθηκευτούν στη βάση, ενώ αν πατήσει το κουμπί Επαναφορά Αλλαγών τα στοιχεία
θα αποκτήσουν την μορφή που έχουν μέσα στη βάση.

5.3.5.2. Μενού Διαχειριστή – Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ –
Επεξεργασία Ερώτησης – Επεξεργασία Ερώτησης Συμπλήρωσης
Κενού

Εικόνα 68: Μενού Διαχειριστή - Επεξεργασία Ερώτησης Συμπλήρωσης Κενού

Κατά την επεξεργασία των ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού βλέπουμε ότι
εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις αυτού του τύπου με τις απαντήσεις τους καθώς και
σε ποια διάλεξη ανήκουν. Δίπλα υπάρχει το εικονίδιο της επεξεργασίας, μέσα από το
οποίο ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί την κάθε ερώτηση.
Επίσης, ο διαχειριστής και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εκτελέσει αναζήτηση με
βάση την ερώτηση ή με βάση την απάντηση.

Αν ο διαχειριστής πατήσει το εικονίδιο της επεξεργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την
ακόλουθη εικόνα.
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Εικόνα 69: Μενού Διαχειριστή – Επεξεργασία Ερώτησης Συμπλήρωσης κενού με σκοπό την
επεξεργασία

Μέσα από αυτή τη σελίδα μπορεί να επεξεργαστεί την ερώτηση και την απάντηση.
Αν πατήσει το κουμπί Υποβολή Αλλαγών οι αλλαγές θα αποθηκευτούν στη βάση
δεδομένων. Αν όμως πατήσει το κουμπί Επαναφορά Αλλαγών ότι αλλαγές
αναιρούνται.

Εικόνα 70: Μενού Διαχειριστή – Επεξεργασία πεδίων ερώτησης Συμπλήρωσης κενού
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5.3.6. Μενού Διαχειριστή – Chat

Εικόνα 71: Μενού Διαχειριστή – Chat

Μέσα από το Chat, όπως και για τους χρήστες έτσι και για τον διαχειριστή, μπορεί
να υπάρξει άμεση επικοινωνία με τους χρήστες.
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5.3.7. Μενού Διαχειριστή – Αποστολή Email

Μέσα από το μενού της Αποστολής Email, ο διαχειριστής μπορεί να στείλει μαζικά
email με σκοπό να ενημερώσει τους χρήστες του για κάποιο θέμα.

Εικόνα 72:

Εικόνα 73: Μενού

Μενού Διαχειριστή – Αποστολή Email

Διαχειριστή – Επιλογή αποστολέα κατά την αποστολή email

Όπως φαίνεται και παραπάνω, ο διαχειριστής γράφει το θέμα του Email, επιλέγει
ποιος θα φαίνεται ο αποστολέας και γράφει το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει.
Πατώντας το κουμπί Αποστολή μαζικών Email, στέλνονται email σε όλους τους
χρήστες που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.
Με το κουμπί Καθαρισμός γίνεται επαναφορά των πεδίων όπως ήταν στην αρχή,
δηλαδή το Θέμα Email μένει κενό, το Από φαίνεται ο Διαχειριστής και το μήνυμα
αδειάζει.
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5.3.8. Μενού Διαχειριστή – Ημερομηνία Εξετάσεων

Εικόνα 74: Μενού Διαχειριστή – Ημερομηνία Εξετάσεων

Μέσα από αυτό το μενού ο διαχειριστής θέτει την ημερομηνία κατά την οποία οι
χρήστες του συστήματος θα κάνουν τα τεστ των διαλέξεων αλλά και το πότε θα
γίνουν οι εξετάσεις.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα στο πρώτο πεδίο, θέτει πότε θα γίνουν οι
εξετάσεις της κάθε διάλεξης καθώς επίσης και το πόση διάρκεια θα έχουν αυτού του
τύπου οι εξετάσεις.

Εικόνα 75: Μενού Διαχειριστή – Ημερολόγιο για την ημερομηνία εξετάσεων

Με το κλικ στο πεδίο της ημερομηνίας, ανοίγει το ημερολόγιο από το οποίο επιλέγει
την ημερομηνία. Από το ημερολόγιο μπορεί να πλοηγηθεί στους επόμενους μήνες,
ενώ η σημερινή ημερομηνία είναι με κόκκινο χρώμα.
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Εικόνα 76: Μενού Διαχειριστή – Διάρκεια Εξετάσεων

Στο διπλανό πεδίο μπορεί να επιλέξει την διάρκεια που θέλει να έχουν τα τεστ των
διαλέξεων. Η μεταβολή της διάρκειας είναι 15 δευτερόλεπτα.

Εικόνα 77: Μενού Διαχειριστή – Ημερολόγιο για την ημερομηνία των τεστ των διαλέξεων
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Εικόνα 78: Μενού Διαχειριστή – Διάρκεια Τεστ Διαλέξεων

Συνεχίζοντας στον ορισμό της ημερομηνίας για τις τελικές εξετάσεις, βλέπουμε ότι
ισχύον τα ίδια πράγματα όπως και με τον ορισμό της ημερομηνίας για τα τεστ των
διαλέξεων.
Τέλος, αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί Ορισμός Ημερομηνιών έχουμε ως
αποτέλεσμα την επόμενη εικόνα.

Εικόνα 79: Μενού Διαχειριστή – Ορισμός ημερομηνιών και ενημέρωση χρηστών για τα τεστ των
διαλέξεων και τις εξετάσεις

Βλέπουμε ότι εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ποια πεδία έχουν αλλάξει
καθώς και το πότε θα μπορούν οι χρήστες να κάνουν τα τεστ των διαλέξεων και το
τελικό τεστ, καθώς και την διάρκεια που θα έχουν.
Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση των χρηστών με email (μαζικά email) για τις
μεταβολές που έχουν γίνει.
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Κεφάλαιο 6
Παρουσίαση Κώδικα
Το σύνολο του ιστότοπου (website) αποτελείται από πολλές γραμμές κώδικα οι
οποίες αριθμούν σε χιλιάδες. Επειδή δεν είναι δυνατό ν’ αναλυθεί όλος αυτός ο
κώδικας (είναι περιττό άλλωστε) θ’ αναφερθούμε σε σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και μελέτης, καθώς αποτελούν και σημαντικά χαρακτηριστικά της εν λόγω
Διπλωματικής εργασίας.

6.1. index.php
Το αρχείο αυτό, όπως υποδηλώνει και τ’ όνομά του αποτελεί την αρχική σελίδα του
website. Αποτελεί τον βασικό του κορμό και εδώ γίνονται όλοι οι έλεγχοι σχετικά με
την πιστοποίηση των χρηστών για την εισαγωγή στο σύστημα, καθώς επίσης ελέγχει
και αν ο χρήστης είναι απλός χρήστης ή διαχειριστής του συστήματος. Επίσης, εδώ
δημιουργούνται και οι βασικές συνεδρίες (sessions) οι οποίες ισχύουν μέχρι την
έξοδο του χρήστη από το σύστημα. Όταν ο χρήστης μπαίνει για πρώτη φορά στο
website τότε του εμφανίζεται η γνώριμη αρχική σελίδα.
Το πρόγραμμα χωρίζεται, ουσιαστικά, σε δύο μέρη. Αυτό μπορούμε να το
συμπεράνουμε από τις δύο βασικές if δηλώσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα.
if (!empty($_POST['username']) || !empty($_POST['password']))
if (isset($_SESSION['valid_user']))

Η πρώτη δήλωση if εξετάζει αν έχει συμπληρωθεί οτιδήποτε στα πεδία Username και
Password. Αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε το πρόγραμμα συνεχίζει χτίζοντας τα διάφορα
ερωτήματα και στη συνέχεια ελέγχει αν τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης υπάρχουν
στη Βάση Δεδομένων καθώς επίσης ελέγχει και αν πρόκειται για απλό χρήστη ή για
διαχειριστή του συστήματος. Αν πρόκειται για έγκυρο χρήστη τότε δημιουργούνται
και τα κατάλληλα sessions τα οποία είναι απαραίτητα για όλη τη διάρκεια της
συνόδου μέχρι και την έξοδο (logout) του από το σύστημα. Επιπλέον, αλλάζει και η
μορφή της σελίδας εισάγοντας νέα μενού, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το αν ο
χρήστης είναι απλός χρήστης ή διαχειριστής.
Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει εισέλθει στο σύστημα, το πρώτο τμήμα if δεν
πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ ξανά, αφού όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω
τα πεδία Username και Password φεύγουν, άρα θα μένουν και πάντα κενά! Το
δεύτερο τμήμα if ελέγχει το είδος του χρήστη, δηλ. για το αν πρόκειται για απλό
χρήστη ή για διαχειριστή. Το else εκτελείται όταν κανένας χρήστης δεν έχει εισέλθει
στο σύστημα, συμπληρώνει το πρώτο τμήμα if.
Ας εξετάσουμε αναλυτικότερα για το πώς δουλεύει το συγκεκριμένο αρχείο. Ο
χρήστης με το που θα πληκτρολογήσει τη διεύθυνση της σελίδας στον περιηγητή του,
αυτομάτως θα κληθεί το αρχείο index.php. Ο πρώτος έλεγχος που υφίσταται είναι ο
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if (!empty($_POST['username']) || !empty($_POST['password']))

και όπως είναι αυτονόητο επιστρέφει false, αφού αυτή η συνθήκη όπως προείπαμε
εξετάζει αν το πεδίο Username ή το πεδίο Password είναι συμπληρωμένο με
δεδομένα. Επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο τμήμα (else ή else if) για εξέταση το
σύστημα περνάει αμέσως στο δεύτερο τμήμα if
if (isset($_SESSION['valid_user']))

το οποίο θα επιστρέψει false αφού δεν έχει δημιουργηθεί καμία σύνοδος ακόμα.
Παρόμοια και με το επόμενο τμήμα της ίδιας συνθήκης
elseif (isset($_SESSION['admin_user']))

Αφού λοιπόν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω το επόμενο τμήμα είναι αυτό της
else το οποίο όπως είναι λογικό θα εκτελεστεί. Εδώ περιέχονται εντολές οι οποίες
φορτώνουν το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας.
echo "parent.menus.location.href = 'all_user.php';\n";
Μενού Αρχικής σελίδας (Αρχική, Εγγραφή…)
echo "parent.kentriko.location.href = 'keimeno.html';\n"; Γενικό κείμενο.
echo "parent.login.location.href = 'login.html'; \n";
Φόρμας εισαγωγής στοιχείων εισόδου.

Έστω ότι τώρα ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία Username και Password και πατάει
το κουμπί «Είσοδος». Όπως φαίνεται και από την παρακάτω γραμμή
<form method="post" action="http://localhost/elearnd/index.php">

η οποία βρίσκεται στο αρχείο login.html (όπως είδαμε παραπάνω εκεί δημιουργείται
η φόρμα εισαγωγής στοιχείων εισόδου) το index.php ουσιαστικά καλεί τον εαυτό του
αλλά αυτή τη φορά περιέχει και δεδομένα τύπου POST. Ας το πάρουμε και πάλι από
την αρχή!
Κατά την διαδικασία του πρώτου ελέγχου που υφίσταται στο index.php
if (!empty($_POST['username']) || !empty($_POST['password']))

ο έλεγχος πλέον βγαίνει αληθής, αφού τώρα όντως υπάρχουν κάποια μεταδιδόμενα
δεδομένα μέσω της τεχνικής POST τόσο στο πεδίο Username όσο και σε αυτό του
Password (το ίδιο θα συμβεί αν συμπληρώσουμε μόνο το Username ή μόνο το
Password). Εντός του σώματος της if εκτελούνται εντολές σχετικές με τη δημιουργία
ερωτημάτων και σύνδεσης στη ΒΔ μέχρι που φτάνει σε άλλο ένα τμήμα if. Ο λόγος
ύπαρξής του είναι να ελέγξει αν τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης αντιστοιχούν σε
εγγεγραμμένο χρήστη στο σύστημα ή αν ο χρήστης αποτελεί διαχειριστή του
συστήματος. Αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά πηγαίνει στο τμήμα else και εμφανίζει το
αντίστοιχο μήνυμα λάθους. Ανάλογα τώρα με το είδος του χρήστη που κάνει είσοδο
στο σύστημα δημιουργούνται και κάποιες σύνοδοι (sessions) οι οποίες θα μας
συνοδεύουν μέχρι και την έξοδο του (logout) από το σύστημα. Αυτές που έχουν
σημασία είναι οι σύνοδοι του απλού χρήστη:
$_SESSION['am'] = $am;
$_SESSION['valid_user'] = $username;

και η σύνοδος του διαχειριστή:
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$_SESSION['admin_user'] = $username;

Η σύνοδος ΑΜ του χρήστη είναι αυτή που αποθηκεύει τον Αριθμό Μητρώου του
χρήστη, ο οποίος θα μας χρειαστεί όπως θα δούμε αργότερα τόσο για τα διάφορα
τεστ όσο κι για την τελική εξέταση. Η σύνοδος valid_user αποθηκεύει το όνομα του
χρήστη, ενώ η σύνοδος admin_user το όνομα του διαχειριστή.
Περνώντας πλέον στο δεύτερο τμήμα ελέγχου if
if (isset($_SESSION['valid_user']))
…
elseif (isset($_SESSION['admin_user']))

ελέγχεται αν υπάρχει σύνοδος valid_user ή admin_user. Ας υποθέσουμε ότι χρήστης
που συμπλήρωσε τα πεδία Username και Password είναι απλός χρήστης, τότε όπως
είδαμε παραπάνω θα δημιουργηθεί σύνοδος με όνομα valid_user, άρα η συνθήκη
if (isset($_SESSION['valid_user']))

βγαίνει αληθής και εκτελούνται οι γραμμές κώδικα που υπάρχουν σε αυτή.
echo "parent.menus.location.href = user_login_menu.php;\n"; Μενού απλού χρήστη.
echo "parent.kentriko.location.href = 'keimeno.html';\n";
Γενικό κείμενο.
echo "parent.login.location.href = 'logout_form.html'; \n";
Φόρμα για έξοδο από το σύστημα.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ν’ αλλάξει ριζικά η εμφάνιση της σελίδας και
ειδικότερα όσον αφορά το μενού και τις επιπλέον λειτουργίες που αυτό προσφέρει.
Επίσης, αντικαθίστανται τα πεδία Username και Password από τον δεσμό «Logout».
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην όλη διαδικασία όταν ο χρήστης που πρόκειται να
εισέλθει στο σύστημα αντιστοιχεί σε λογαριασμό Διαχειριστή.

6.2. login_form.php και register.php
Σ’ αυτά τ’ αρχεία βρίσκεται ο κώδικας που εγγράφει έναν νέο χρήστη στο σύστημα.
Στο αρχείο login_form.php υπάρχει ο κώδικας που δημιουργεί τη φόρμα εγγραφής
και κάνει μερικούς βασικούς ελέγχους από την πλευρά του client όπως για
παράδειγμα αν ο χρήστης εισήγαγε το e-mail σε σωστή μορφή!
Το αρχείο register.php από την άλλη ελέγχει πρώτα αν όλα είναι εντάξει με τα
στοιχεία που έδωσε ο νέος, προς εγγραφή, χρήστης και έπειτα προχωρά σε
προσωρινή εγγραφή του χρήστη στο σύστημα.

6.2.1. login_form.php
Η συνάρτηση IsNumeric(strString) παίρνει σαν είσοδο μία οποιαδήποτε
συμβολοσειρά και ελέγχει αν αυτή αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αριθμό. Αν η
δοσμένη συμβολοσειρά δεν αποτελεί αριθμό επιστρέφει false, ειδάλλως επιστρέφει
τον ίδιο τον αριθμό. Αν και η JavaScript περιέχει μία συνάρτηση, την isNaN, δεν θα
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την χρησιμοποιήσουμε για λόγους επεκτασιμότητας. Για παράδειγμα η συνάρτηση
isNaN δεν μπορεί να δουλέψει με αρνητικούς αριθμούς ενώ την συνάρτηση
isNumeric μπορούμε να την κάνουμε να δουλέψει με κάποιες κατάλληλες
τροποποιήσεις. Γενικά η γλώσσα JavaScript δεν παρέχει μία «πλήρης» συνάρτηση
που να μας καλύπτει σε όλες τις περιπτώσεις. Στην μεταβλητή strValidChars
δηλώνουμε όλους τους αποδεκτούς χαρακτήρες οι οποίοι αποτελούν αριθμό και
έπειτα με έναν βρόχο for εξετάζουμε κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά της δοσμένης
συμβολοσειράς με το σύνολο των χαρακτήρων της μεταβλητής strValidChars.
function IsNumeric(strString) [23]
{
var strValidChars = "0123456789";
var strChar;
var result = true;
// Ελέγχει αν το strString αποτελείται από έγκυρους αριθμητικούς χαρακτήρες όπως αναφέροναι πιο
πάνω.
for (i = 0; i < strString.length && result == true; i++)
{
strChar = strString.charAt(i);
if (strValidChars.indexOf(strChar) == -1)
{
result = false;
}
}
}

return result;

Η συνάρτηση checkEmail(emailStr) παίρνει σαν είσοδο μία συμβολοσειρά και
εξετάζει αυτή αποτελεί κάποια μορφή e-mail. Επειδή ένα e-mail παρουσιάζει
εξαιρετική πολυπλοκότητα στο να εξεταστεί για διευκόλυνσή μας χρησιμοποιήθηκαν
κανονικές παραστάσεις οι οποίες αναπαριστούν το πώς θα έπρεπε να δομείται ένα email. Επιστρέφει true ή false ανάλογα με την περίπτωση.
function checkEmail(emailStr) // Ελέγχει αν η μορφή email είναι η σωστή.
{
if (emailStr.length == 0) // Το email αν είναι κενό, δεν θα γίνει ο έλεγχός του εδώ.
{
return true;
}
// Μεταβλητές για σχηματισμό κανονικής παράστασης.
var emailPat=/^(.+)@(.+)$/;
var specialChars="\\(\\)<>@,;:\\\\\\\"\\.\\[\\]";
var validChars="\[^\\s" + specialChars + "\]";
var quotedUser="(\"[^\"]*\")";
var ipDomainPat=/^(\d{1,3})[.](\d{1,3})[.](\d{1,3})[.](\d{1,3})$/;
var atom=validChars + "+";
var word="(" + atom + "|" + quotedUser + ")";
var userPat=new RegExp("^" + word + "(\\." + word + ")*$");
var domainPat=new RegExp("^" + atom + "(\\." + atom + ")*$");
var matchArray=emailStr.match(emailPat);
// Έπειτα ελέγχονται όλες οι περιπτώσεις για την ορθή εισαγωγή του email από τον χρήστη.
if (matchArray == null)
{
return false;
}
var user=matchArray[1];
var domain=matchArray[2];
if (user.match(userPat) == null)
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{
}

return false;

var IPArray = domain.match(ipDomainPat);
if (IPArray != null)
{
for (var i = 1; i <= 4; i++)
{
if (IPArray[i] > 255)
{
return false;
}
}
return true;
}
var domainArray=domain.match(domainPat);
if (domainArray == null)
{
return false;
}
var atomPat=new RegExp(atom,"g");
var domArr=domain.match(atomPat);
var len=domArr.length;
if ((domArr[domArr.length-1].length < 2) || (domArr[domArr.length-1].length > 3))
{
return false;
}
if (len < 2)
{
return false;
}
}

return true;

Η συνάρτηση randomString() παράγει μία τυχαία συμβολοσειρά από χαρακτήρες
τους οποίους έχουμε ορίσει εμείς στην μεταβλητή chars. Στην μεταβλητή
string_length ορίζουμε το μήκος που θα έχει αυτή η τυχαία συμβολοσειρά. Έπειτα, με
τη χρήση ενός βρόχου for και σε συνδυασμό με την ιδιότητα random() της
συνάρτησης Math παίρνουμε σε κάθε κύκλο και από έναν τυχαίο χαρακτήρα της
συμβολοσειράς chars. Προσοχή χρειάζεται στην ιδιότητα floor όπου πρέπει να
χρησιμοποιηθεί απαραίτητα επειδή η random παράγει δεκαδικούς αριθμούς και άρα
χρειαζόμαστε το ακέραιο μέρος τους και μόνο. Άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει και
περίπτωση να επιλεγεί αριθμός (δεκαδικός) μεγαλύτερος από το συνολικό μήκος
(στην περίπτωση που επιλεγεί ο τελευταίος χαρακτήρας) της συμβολοσειράς chars με
αποτέλεσμα η στρογγυλοποίηση να μας έβγαζε αριθμό επιλογής μεγαλύτερο από το
συνολικό μήκος της συμβολοσειράς chars με καταστροφικές συνέπειες (overflow).
function randomString() // Υπολογίζει μία τυχαία συμβολοσειρά 4 χαρακτήρων.
{
var chars = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXTZabcdefghiklmnopqrstuvwxyz"; // Είναι
όλοι οι αποδεκτοί χαρακτήρες που θα πρέπει να εμφανιστούν.
var string_length = 4;
// Αποτελεί το μέγεθος της προς εμφάνιση συμβολοσειράς.
var randomstring = '';
// Αποθηκεύει την τελική παραγόμενη συμβολοσειρά.
for (var i=0; i<string_length; i++)
{
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}
}

var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);

return randomstring;

function initForm(oForm, element_name, init_txt) // Βοηθητική συνέρτηση για αρχικοποίηση της
φόρμας.
{
frmElement = oForm.elements[element_name];
frmElement.value = init_txt;
}

Η συνάρτηση validate() είναι αυτή που έχει επιφορτιστεί με τον τελικό έλεγχο όλων
των κρίσιμων στοιχείων που εισάγονται από τον χρήστη. Ας σημειωθεί ότι η
JavaScript αποτελεί γλώσσα της client πλευράς το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα ο
έλεγχος να είναι «επιφανειακός» αλλά συνάμα χρήσιμος αφού με αυτό τον τρόπο
ξεκουράζουμε τον server με περιττούς ελέγχους. Σαν παράδειγμα θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος της μορφής e-mail που δόθηκε από τον χρήστη. Ενώ ο
έλεγχος θα μπορούσε να γίνει και μέσω της php γλώσσας δεν υπάρχει λόγος να
κουράσουμε τον server με κάτι τέτοιο αφού αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της
JavaScript όπως είδαμε αναλυτικότερα σε παραπάνω παράγραφο. Αυτό που δεν
μπορεί να κάνει όμως η JavaScript είναι να ελέγξει αν αυτό το e-mail το έχει και
κάποιος άλλος χρήστης στο σύστημα. Αυτή είναι μία δουλειά της server πλευράς.
Γυρνώντας πίσω στη συνάρτηση validate() πρώτα δημιουργούνται μεταβλητές οι
οποίες αντιστοιχούν σε αντικείμενα της φόρμας συμπλήρωσης. Έπειτα γίνεται χρήση
των προαναφερόμενων συναρτήσεων για το αν ο Αριθμός Μητρώου που εισήχθηκε
είναι όντως αριθμός, η μορφή e-mail είναι σωστή και τέλος ο αν η δοσμένη από το
σύστημα συμβολοσειρά είναι ίδια με αυτή που πληκτρολόγησε ο χρήστης. Αν
ισχύουν όλα αυτά τότε και μόνο τότε η σελίδα θα προχωρήσει.
function validate() // Ελέγχει για τα πάντα πάνω στην φόρμα όσον αφορά το client κομμάτι.
{
var numeric=document.eggrafi_form.am.value;
// Μεταβλητή του πεδίου ΑΜ.
var dValidate=document.eggrafi_form.email.value;
// Μεταβλητή του πεδίου email.
var compare1=document.random.randomfield.value; // Μεταβλητή του πεδίου που εμφανίζεται η
τυχαία συμβολοσειρά.
var compare2=document.random.randomtype.value; // Μεταβλητή του πεδίου που ο χρήστης
εισάγει την τυχαία συμβολοσειρά.
var validateMail = false; // Μεταβλητή που ελέγχει την εγκυρότητα του email.
var validateType = false; // Μεταβλητή που ελέγχει την έγκυρη πληκτρολόγηση της συμβολοσειράς
του χρήστη.
if (IsNumeric(numeric)==false || numeric.length==0)
{
alert("Ο Αριθμός Μητρώου είναι πάντα κάποιος αριθμός");
return false;
}
if(dValidate=="") // Ελέγχει κατά πόσο έγκυρο είναι το email που πληκτρολόγησε ο χρήστης.
{
alert("Το e-mail δεν μπορεί να είναι κενό. Πρέπει να δωθεί έγκυρη διεύθυνση.")
return false;
}
else if(checkEmail(dValidate)==false)
{
alert("Η μορφή e-mail δεν είναι σωστή. Πρέπει να δωθεί e-mail τουλάχιστον της μορφής
x@x.xxx")
return false;
}
else
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{
}

validateMail = true;

if (compare1 == compare2) // Ελέγχει κατά πόσο έγκυρη είναι η συμβολοσειρά που εισήγαγε ο
χρήστης.
{
validateType = true;
}
else
{
alert("Η δωσμένη συμβολοσειρά δεν είναι η ίδια. Ξαναπροσπάθησε!");
initForm(document.forms[1], 'randomfield', randomString()); // Αλλάζει το string ξανά. Έτσι για
να μάθει να κάνει λάθος!!!
initForm(document.forms[1], 'randomtype', ''); // Ας βοηθήσουμε τον χρήστη σβήνοντάς του
τουλάχιστον αυτό που έχει εισάγει.
return false;
}

}

// Για να συνεχίσει ο χρήστης, πρέπει και το mail αλλά και η τυχαία συμβολοσειά να είναι σωστά.
if (validateMail && validateType)
{
return true;
}
else
{
return false;
}

Στο κυρίως πρόγραμμα της HTML καλείται η συνάρτηση validate() κατά τη
διαδικασία υποβολής της φόρμας όπως φαίνεται στην παρακάτω γραμμή:
echo "<form name='eggrafi_form' onSubmit='return validate();' action='register.php'
method='post'>";

Τέλος, στο αρχείο περιέχεται και μία συνθήκη if με δύο επιλογές. Όταν ο χρήστης
πατήσει το κουμπί «Εγγραφή» τότε πάντα εκτελείται το τμήμα κώδικα της else. Το
πρώτο τμήμα της if εκτελείται μόνο στην περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στην
εγγραφή και η απάντηση έρθει από τον server. Θα δούμε παρακάτω στο αρχείο
register.php πότε μπορεί να συμβεί αυτό. Ο λόγος ύπαρξης του πρώτου τμήματος
παρόλα αυτά θεωρείται σημαντικότατος λόγω του ότι αποτρέπει τον χρήστη να
εισάγει τις σωστές πληροφορίες από την αρχή, γλιτώνοντάς του έτσι πολύτιμο χρόνο.
Το μόνο που δεν αποθηκεύει το σύστημα και πρέπει να το εισάγει ξανά ο χρήστης
είναι η τυχαία παραγόμενη συμβολοσειρά και φυσικά ο κωδικός (password). Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι ανακτώμενες πληροφορίες των σωστών δεδομένων
επιτυγχάνονται μέσω της μεθόδου GET και όχι μέσω της μεθόδου POST και αυτό
γίνεται, όπως θα δούμε και παρακάτω, σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις λόγω
κάποιων περιορισμών που έχουν οι δεσμοί (links) αλλά και η ίδια η JavaScript.

6.2.2. register.php
Αυτό το αρχείο καλείται όταν πατηθεί το κουμπί «Αποστολή». Το πρώτο πράγμα που
ελέγχει το σύστημα είναι αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία από τον χρήστη, κάτι
το οποίο θεωρείται απαραίτητο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε ειδοποιείται μ’ ένα
σχετικό μήνυμα ο χρήστης και το σύστημα τον στέλνει πίσω αφήνοντας κενά τα
πεδία που δεν συμπλήρωσε μαζί με τα πεδία του Password και της τυχαίας
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συμβολοσειράς. Ένα σημαντικό σημείο εδώ είναι ο δεσμός που παρέχεται στον
χρήστη (Πίσω). Αν παρατηρήσουμε προσεχτικά ο δεσμός δεν μας στέλνει απλά πίσω
στο αρχείο login_form.php αλλά του επισυνάπτονται ταυτόχρονα και όλα τα
δεδομένα που ανακτήθηκαν με την μέθοδο POST του αρχείου login_form.php. Τα
δεδομένα που επισυνάπτονται με αυτό τον τρόπο διαβάζονται με χρήση της μεθόδου
GET. Επειδή η μέθοδος GET είναι πολύ επιρρεπής στην υποκλοπή δεδομένων
μεταδίδουμε δεδομένα που δεν χρήζουν και τόσο ιδιαίτερης σημασίας.
Αν όλα πάνε καλά και όλα τα πεδία είναι σωστά συμπληρωμένα οι μόνοι έλεγχοι που
απομένουν να γίνουν είναι τρεις. Ελέγχεται αν υπάρχει το ίδιο username και E-mail
στους πίνακες register, users και admins και αν υπάρχει το ίδιο ΑΜ στους πίνακες
register και users. Αν υπάρξει πρόβλημα τότε ειδοποιείται ο χρήστης μ’ ένα σχετικό
μήνυμα και επιστρέφει πίσω στην αρχική σελίδα.

6.3.
test.php,
check_ans_test.php,
check_ans_final_test.php

final_test.php

και

Στα παραπάνω αρχεία βρίσκεται όλος ο κώδικας που ασχολείται με την διαδικασία
των εξετάσεων-τεστ. Τ’ αρχεία πάνε ανά ζεύγη τα οποία έχουν ως εξής: Το αρχείο
test.php περιλαμβάνει το περιεχόμενο των απλών τεστ ενοτήτων που δίνει ο χρήστης
και το αρχείο check_ans_test.php περιλαμβάνει τον έλεγχο που κάνει το σύστημα
στις απαντήσεις που έδωσε ο χρήστης (στο απλό τεστ). Αντίστοιχα, το αρχείο
final_test.php περιλαμβάνει το περιεχόμενο του τελικού τεστ όλων των ενοτήτων και
το αρχείο check_ans_final_test.php περιλαμβάνει τον έλεγχο που κάνει το σύστημα
στις απαντήσεις που έδωσε ο χρήστης (στο τελικό τεστ).

6.3.1. test.php και final_test.php
Τα δύο αυτά αρχεία έχουν λίγες διαφορές μεταξύ τους και αυτό που κάνουν είναι να
εμφανίσουν με τυχαία σειρά τις διάφορες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
συμπλήρωσης. Στην περίπτωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ανακατεύονται
επίσης και οι απαντήσεις αυτών. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι το test.php
εμφανίζει λιγότερες ερωτήσεις απ’ ότι το final_test.php και επιπλέον το test.php
αναφέρεται σ’ εξέταση μίας ενότητας και μόνο ενώ το final_test.php είναι εξέταση
όλων των ενοτήτων συνολικά. Για να εκτελεστούν και τα δύο τεστ θα πρέπει ο
διαχειριστής να έχει ορίσει μία ημερομηνία και η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να
συμφωνεί με αυτή που ο χρήστης θα υποβάλλει το τεστ. Τέλος, υπάρχει και όριο
χρόνου για τα διάφορα τεστ που δίνει ο χρήστης.
Θ’ ασχοληθούμε κυρίως με την ανάλυση του test.php, ενώ αναφορές θα γίνονται
και στα σημεία όπου διαφοροποιείται το final_test.php. Ξεκινώντας, αυτό που
ανακτάται πρωτίστως είναι η ημερομηνία και ο χρόνος που ορίζει την μέγιστη
διάρκεια του τεστ. Τα ερωτήματα έχουν ως εξής:
$query_get_time = "select Time from misc where IDMisc=1";
$query_get_date = "select Date from Misc where IDMisc=1";
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Από το πεδίο Time παίρνουμε τη μέγιστη διάρκεια του τεστ, ενώ από το Date την
ημερομηνία κατά την οποία έχει δικαίωμα ο χρήστης να δώσει το τεστ. Το πεδίο
IDMisc έχει τον ρόλο του διαχωριστή, όταν έχει την τιμή 1 αναφέρεται στην
ημερομηνία και στην διάρκεια του τεστ ενώ αν έχει την τιμή 2 τότε αναφέρεται στην
τελική εξέταση. Στο αρχείο final_test.php η τιμή του IDMisc έχει την τιμή 2. Έπειτα,
διαχωρίζονται τα λεπτά από τα δευτερόλεπτα με χρήση της συνάρτησης substr. Σαν
είσοδο παίρνουμε τον πίνακα του πεδίου Time και επειδή η μορφή του χρόνου έχει
σταθερό σχήμα εξάγουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν ώστε αυτά ν’ αντιστοιχούν
σε ώρες και λεπτά.
$min = substr($row[0], 3, -3);
$sec = substr($row[0], 6);

Οι παραπάνω μεταβλητές min και sec θα μας χρησιμεύσουν, όπως θα δείξουμε
παρακάτω, για χρήση τους στην JavaScript.
Συνεχίζοντας, λαμβάνει χώρα ο έλεγχος για τον αν συμφωνεί η ημερομηνία που
υπάρχει αποθηκευμένη στη Βάση Δεδομένων με την τρέχουσα. Αν ισχύει τότε, αυτό
που γίνεται ουσιαστικά, χτίζεται μέσω της PHP γλώσσας ο κώδικας της JavaScript ο
οποίος εμφανίζει τον χρόνο που απομένει μέχρι ο χρήστης να τελειώσει το τεστ.
Κοιτάζοντας βαθύτερα στον κώδικα JavaScript παρατηρούμε ότι αποτελείται από
κάμποσες πολύπλοκες συναρτήσεις. Ας τις πάρουμε από την αρχή. Η συνάρτηση cd()
είναι η συνάρτηση η οποία ουσιαστικά αρχικοποιεί τον χρονομετρητή και
χρησιμοποιείται όπως είναι εύλογο μόνο μία φορά κατά το άνοιγμα της σελίδας. Η
συνάρτηση η οποία φορτώνει την συνάρτηση cd() είναι η συνάρτηση init(). Η
συνάρτηση ενεργοποιείται στην γραμμή
window.onload = init;

το οποίο αποτελεί συμβάν, δηλ. κατά τη φόρτωση της σελίδας (onload) κάλεσε την
συνάρτηση init() και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν χώρα οι υπόλοιπες. Άξιο
αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα της συνάρτησης cd()
ανακτώνται από τις μεταβλητές $min και $sec όπως είδαμε και παραπάνω.
mins = 1 * m('$min');
secs = 0 + s(':$sec');

Η μεταβλητή $min πηγαίνει ως είσοδο στην συνάρτηση m(obj), ενώ η μεταβλητή
$sec πηγαίνει ως είσοδο στην συνάρτηση s(obj). Αυτές οι δύο συναρτήσεις δεν είναι
απαραίτητες καθώς κάνουν διαχωρισμό λεπτών και δευτερόλεπτων, κάτι το οποίο
τους το δίνουμε ως όρισμα. Παρόλα αυτά πρέπει να γράφεται κώδικας ο οποίος
προστατεύει και τους ίδιους τους προγραμματιστές από ενδεχόμενα «λογικά» λάθη.
Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να ελέγχουν για τον χαρακτήρα « : » ο οποίος
αποτελεί διαχωριστικό για λεπτά και δευτερόλεπτα (με τις ώρες δεν θ’ ασχοληθούμε,
καθώς ένα τεστ τέτοιου είδους δεν χρειάζεται πάνω από ώρα για να λυθεί). Και στις
δύο συναρτήσεις υπάρχει βρόχος for ο οποίος κάνει επαναλήψεις όσο το μέγεθος του
string που περάστηκε ως όρισμα
for(var i = 0; i < obj.length; i++) { … }

Έπειτα με χρήση της μεθόδου substring ελέγχεται ένας χαρακτήρας σε κάθε
επανάληψη μέχρι να βρεθεί ο χαρακτήρας « : »
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if(obj.substring(i, i + 1) == ':')
break;

Αν για κάποιο λόγο βρεθεί ο χαρακτήρας « : » τότε το πρόγραμμα σταματά και
επιστρέφει όλο το προηγούμενο υποσύνολο. Αν δεν βρεθεί επιστρέφει όλο τον
χαρακτήρα
return(obj.substring(0, i));

Αφού τελειώσει ο διαχωρισμός λεπτών και δευτερολέπτων καλείται η συνάρτηση
redo() η οποία είναι και αυτή που κάνει την πραγματική δουλειά της αντίστροφης
μέτρησης. Αυτή η συνάρτηση είναι αναδρομικού τύπου, καλεί τον εαυτό της μέχρι να
ικανοποιηθεί μία συνθήκη. Πρώτα αφαιρούνται τα δευτερόλεπτα και ελέγχεται αν η
μεταβλητή min έχει πάρει αρνητική τιμή οπότε τα δευτερόλεπτα ξαναγυρνούν στο 59
και τα λεπτά αφαιρούνται κατά 1.
secs--;
if(secs == -1)
{
secs = 59;
mins--;
}

Έπειτα, καλείται η συνάρτηση dis(mins, secs) της οποίας ο ρόλος είναι να εμφανίζει
την πρόοδο στην οθόνη του χρήστη. Το αντικείμενο φόρμας στο οποίο γίνεται η
εμφάνιση έχει όνομα disp και το όνομα της φόρμας cd όπως δείχνεται παρακάτω
document.cd.disp.value = dis(mins,secs);

Εν συνεχεία ελέγχεται αν τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά έχουν φτάσει στο 0. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο εμφανίζεται μήνυμα που προειδοποιεί τον χρήστη ότι ο χρόνος του
έληξε και τον επαναφέρει στην αρχική σελίδα του λογαριασμού του, αλλιώς
ξανακαλείται η συνάρτηση redo() μειώνοντας τον χρόνο κατά 1 δευτερόλεπτο. Αυτό
γίνεται μέχρι να φτάσει ο χρόνος στο 0 ή μέχρι να πατήσει ο χρήστης το κουμπί της
υποβολής.
if((mins == 0) && (secs == 0))
{
window.alert('Ο χρόνος σου έληξε. Ξαναπροσπάθησε!'); // Αφού τελειώσει ο χρόνος εμφανίζεται ένα
μήνυμα...
window.location = 'index.php' // και γίνεται redirect στην αρχική σελίδα.
}
else
{
cd = setTimeout('redo()',1000);
}

Γυρίζοντας στον κώδικα PHP, ελέγχεται ξανά αν συμφωνεί η ημερομηνία που
υπάρχει αποθηκευμένη στη Βάση Δεδομένων με την τρέχουσα. Το γεγονός αυτό
επαναλαμβάνεται επειδή στο ενδιάμεσο διακόπηκε ο κώδικας PHP ώστε να γραφεί
HTML κώδικας. Μετά το τέλος της συγγραφής HTML κώδικα συνεχίζει ο PHP
κώδικας με τη γνωστή μέθοδο, αλλά πρέπει να ξαναγίνει ο έλεγχος ημερομηνιών
επειδή τα δύο τμήματα κώδικα δεν μπορούν να συνδεθούν με μία μόνο if. Σ’ αυτό το
σημείο όσον αφορά το test.php χτίζονται δύο διαφορετικά ερωτήματα αλλά μπαίνει
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περιορισμός ως προς το πιο υποσύνολο μπορεί να διαλέξει και αυτό καθορίζεται από
τον αριθμό της διάλεξης και για τους δύο τύπους των ερωτήσεων. Έχουμε ορίσει ότι
το IDE και το IDF που αντιπροσωπεύουν τα πρωτεύοντα κλειδιά για τις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης αντίστοιχα, πως το πρώτο τους ψηφίο δηλώνει
τη διάλεξη στην οποία ανήκει η αντίστοιχη ερώτηση και με βάση αυτό τον
περιορισμό διαμορφώνονται κατάλληλα και τα ερωτήματα:
$query_multiple = "select * from multiple_questions where IDE like '".$lecture."%'";
$query_filling = "select * from filling_questions where IDF like '".$lecture."%'";

Στο final_test.php δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο αφού διαλέγει ερωτήσεις από το
σύνολο των ερωτήσεων που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων και από τους δύο
τύπους.
$query_multiple = "select * from multiple_questions";
$query_filling = "select * from filling_questions";

Στη συνέχεια γίνεται χρήση της συνάρτησης mrand(int, int, int) ώστε (η mrand
εξηγείται στο functions.php) να διαλέξει πέντε (ή είκοσι για την περίπτωση του
final_test.php) τυχαίους αριθμούς από το σύνολο των ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής.
$num_questions_multiple = mrand(0, mysql_num_rows($result_multiple) - 1, 5); -> test.php
$num_questions_multiple = mrand(0, mysql_num_rows($result_multiple) - 1, 20); -> final_test.php

Η επιλογή των τυχαίων αριθμών ξεκινάει από το 0 και τελειώνει στον αριθμό των
συνολικών σειρών του εκάστοτε πίνακα μειωμένο κατά 1. Ο λόγος που γίνεται αυτό
είναι πως οι τυχαίοι αυτοί αριθμοί θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες πίνακα. Αυτό που
θα πρέπει να γίνει αρχικά είναι να εξάγουμε τα δεδομένα σε PHP πίνακες και έπειτα
να ξεκινήσει το ανακάτεμα. Μόλις τελειώσει η τοποθέτηση των δεδομένων σε PHP
πίνακες ξεκινά το ανακάτεμα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Αυτό που θα
πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μαζί με την τυχαία ερώτηση που θα διαλέξει το
πρόγραμμα θα πρέπει να διαλέξει και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Η τεχνική που θα
χρησιμοποιηθεί είναι ένας βρόχος for o οποίος σε κάθε κύκλο θα χτίζει μία ερώτηση
με τις αντίστοιχες απαντήσεις της. Είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί ότι σε κάθε κύκλο
εξετάζεται μία ερώτηση και μόνο μαζί με τις αντίστοιχες απαντήσεις της!!!
for ($i=0; $i < sizeof($num_questions_multiple); $i++)
{
…
}

Δημιουργούμε τους τελικούς πίνακες οι οποίοι τώρα θα περιέχουν τα ίδια δεδομένα
με τους αρχικούς πίνακες, αλλά τώρα θα είναι ανακατεμένες οι ερωτήσεις μαζί με τις
αντίστοιχες απαντήσεις.
$final_IDE_multiple[$i] = $IDE_multiple[$num_questions_multiple[$i]];
$final_quest_multiple[$i] = $Question_multiple[$num_questions_multiple[$i]];
$final_RA_multiple[$i] = $RA_multiple[$num_questions_multiple[$i]];
$final_WA1_multiple[$i] = $WA1_multiple[$num_questions_multiple[$i]];
$final_WA2_multiple[$i] = $WA2_multiple[$num_questions_multiple[$i]];
$final_WA3_multiple[$i] = $WA3_multiple[$num_questions_multiple[$i]];

Πως δουλεύει αυτή η μέθοδος: Ας πάρουμε τον πίνακα $num_questions_multiple[ ]
στον οποίο αποθηκεύονται πέντε τυχαίοι αριθμοί. Έστω ότι το mysql_num_rows
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($result_multiple) επιστρέφει 15 εγγραφές. Έστω τώρα ότι η συνάρτηση mrand
επιλέγει τους αριθμούς 7, 0, 11, 14, 3 και τους αποθηκεύει με την ίδια σειρά στον
πίνακα $num_questions_multiple[ ]. Μπαίνοντας στο βήμα της for γίνεται η εξής
καταχώρηση για παράδειγμα στον πίνακα $final_quest_multiple[ ]:
$final_quest_multiple[0]
$final_quest_multiple[1]
$final_quest_multiple[2]
$final_quest_multiple[3]
$final_quest_multiple[4]

=
=
=
=
=

$Question_multiple[$num_questions_multiple[0]];
$Question_multiple[$num_questions_multiple[1]];
$Question_multiple[$num_questions_multiple[2]];
$Question_multiple[$num_questions_multiple[3]];
$Question_multiple[$num_questions_multiple[4]];

Βάσει της παραπάνω εκχώρησης αριθμών στον πίνακα $num_questions_multiple η
δομή θα ισούται με:
$final_quest_multiple[0]
$final_quest_multiple[1]
$final_quest_multiple[2]
$final_quest_multiple[3]
$final_quest_multiple[4]

=
=
=
=
=

$Question_multiple[7];
$Question_multiple[0];
$Question_multiple[11];
$Question_multiple[14];
$Question_multiple[3];

Κοιτώντας στον πίνακα $Questions_multiple βλέπουμε ότι ο δείκτης 7 αντιστοιχεί
στην 8η ερώτηση, ο δείκτης 0 στην 1η κ.ο.κ. Άρα στον πίνακα $final_quest_multiple
έχουμε αποθηκεύσει 5 τυχαίες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάνουμε ακριβώς το
ίδιο και για τις αντίστοιχες απαντήσεις της κάθε ερώτησης.
Το ανακάτεμα όμως δεν τελειώνει εδώ. Θα πρέπει ν’ ανακατευτούν και οι απαντήσεις
για κάθε ερώτηση ώστε να δυσκολέψει το τεστ ακόμη περισσότερο καθώς επίσης
εισάγεται με αυτό τον τρόπο ένα επίπεδο δυσκολίας στην ανταλλαγή απαντήσεων
μεταξύ των φοιτητών. Η τεχνική ανακατέματος πάνω κάτω είναι η ίδια με αυτή του
ανακατέματος των ερωτήσεων, με μία όμως διαφορά. Οι απαντήσεις για κάθε
ερώτηση είναι από δύο μέχρι τέσσερις. Το πρόγραμμα θα αναλύσει όλο τον πίνακα
των απαντήσεων κανονικά, αλλά θα αποθηκεύει και τις null τιμές που ενδεχομένως
θα υπάρχουν. Εδώ ευθύνη μας είναι να μην δείχνουμε αυτές τις τιμές στον τελικό
χρήστη.
Πρώτα θα χτίσουμε έναν πίνακα με τέσσερις τιμές τυχαίας σειράς από το 0 μέχρι το 3
$luck = mrand(0, 3, 4);

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι θα πρέπει ν’
αντικατασταθούν οι χαρακτήρες ‘<’ και ‘>’ με τ’ αντίστοιχα HTML λεκτικά ώστε να
εμφανίζονται σωστά στην οθόνη του υπολογιστή. Αφού γίνει και αυτό προχωρούμε
στη δημιουργία ενός νέου βρόχου for για το ανακάτεμα των απαντήσεων της
εκάστοτε ερώτησης που εξετάζεται τη δεδομένη στιγμή.
for ($k=0; $k < sizeof($luck); $k++) // Εδώ γίνεται το ανακάτεμα των απαντήσεων για κάθε
ερώτηση...
{
/* Ανάλογα με την τιμή που έχει η κάθε θέση του πίνακα luck έχουμε τα εξής:
Το 0 αντιχτοιχεί στην σωστή απάντηση, το 1 στην πρώτη λανθασμένη κ.ο.κ.*/
switch ($luck[$k])
{
case 0:
$answers[$k] = $final_RA_multiple[$i];
break;
case 1:
$answers[$k] = $final_WA1_multiple[$i];
break;
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}

}

case 2:
$answers[$k] = $final_WA2_multiple[$i];
break;
case 3:
$answers[$k] = $final_WA3_multiple[$i];
break;

Η λογική λειτουργίας παραμένει η ίδια με το ανακάτεμα των ερωτήσεων, αλλά καλό
θα ήταν ν’ αναλυθεί παραπάνω. Έστω ότι η συνάρτηση mrand παράγει τους αριθμούς
0 – 4 με την εξής σειρά 3, 1, 0, 2 οι οποίοι αποθηκεύονται στον πίνακα $luck[ ]. Ο
πίνακας $answers[ ] θα περιέχει τις ανακατεμένες απαντήσεις.
Ξεκινώντας με τον πρώτο κύκλο του βρόχου for η μεταβλητή $k παίρνει την τιμή 0.
Η μεταβλητή $k αντιπροσωπεύει τον δείκτη στους πίνακες $luck[ ] και $answers[ ].
Η συνθήκη switch ελέγχει το περιεχόμενο του πίνακα $luck[ ] με βάση τον δείκτη $k.
Με βάση το παραπάνω παράδειγμα το luck[0] = 3, άρα πηγαίνει στην τέταρτη
περίπτωση της συνθήκης switch. Άρα το στοιχείο του πίνακα $answers[0] =
$final_WA3_multiple[$i], δηλ. με την τέταρτη κατά σειρά απάντηση που υπάρχει στο
σύστημα. Η διαδικασία συνεχίζει κατ’ αυτό τον τρόπο τέσσερις φορές με τον πίνακα
$answers[ ] να έχει γεμίσει με ανακατεμένες απαντήσεις. Στη συνέχεια θα πρέπει να
τις εμφανίσουμε στην οθόνη του χρήστη. Σ’ αυτό το σημείο ο προγραμματισμός δεν
είναι δύσκολος, αλλά έχει περίπλοκη λογική… Ο διαχειριστής του συστήματος δεν
είναι υποχρεωμένος για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής να δίνει και τέσσερις
απαντήσεις. Θα πρέπει να εκχωρεί τουλάχιστον δύο. Μπορεί και τρεις, δεν υπάρχει
περιορισμός. Έστω ότι για μία ερώτηση υπάρχουν μόνο δύο απαντήσεις, τα υπόλοιπα
δύο πεδία του πίνακα (έστω τα WA2 και WA3) θα παραμένουν κενά (null). Αυτές οι
κενές τιμές δεν θα πρέπει να εμφανιστούν στην οθόνη του χρήστη καθώς δεν έχουν
νόημα και επηρεάζουν την συνολική εικόνα της παρουσίασης. Επίσης, το πρόγραμμα
θα πρέπει πάντα να επιλέγει την πρώτη απάντηση ως προεπιλογή. Τι θα γίνει αν η
πρώτη απάντηση του πίνακα $answers[ ] έχει null τιμή; Δεν θα επιλέξει τίποτα; Κάτι
τέτοιο δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε.
Για την λύση αυτού του προβλήματος θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική
«προγραμματισμός με χρήση σημαίας». Ορίζουμε μία μεταβλητή $flag η οποία θα
αποτελεί τη σημαία μας και θ’ αντιπροσωπεύει την προεπιλεγμένη τιμή.
$flag = false;

Της δίνουμε αρχική τιμή false, υποθέτοντας ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα η
προεπιλεγμένη τιμή, κάτι το οποίο φυσικά ισχύει! Έπειτα, γίνονται συνεχείς έλεγχοι
if για να εντοπίζουν κενές τιμές του πίνακα $answers[ ].
if (($answers[0] != ' ') && ($answers[0] != null))
{
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[0]' checked>$answers[0]<br>";
$flag = true;
}
if (($answers[1] != ' ') && ($answers[1] != null))
{
if ($flag == true)
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[1]'>$answers[1]<br>";
else
{
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[1]' checked>$answers[1]<br>";
$flag = true;
}
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}
if (($answers[2] != ' ') && ($answers[2] != null))
{
if ($flag == true)
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[2]'>$answers[2]<br>";
else
{
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[2]' checked>$answers[2]<br>";
}
}
if (($answers[3] != ' ') && ($answers[3] != null))
{
if ($flag == true)
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[3]'>$answers[3]<br>";
else
echo "<input type='radio' name='team$i' value='$answers[3]' checked>$answers[3]<br>";
}

Η πρώτη if εξετάζει την πρώτη θέση του πίνακα $answers[ ] για κενή τιμή και αν δεν
ισχύει κάτι τέτοιο τότε αυτό αποτελεί την πρώτη απάντηση, εμφανίζεται ως
προεπιλεγμένη και η μεταβλητή $flag γίνεται true το οποίο σημαίνει ότι βρέθηκε η
προεπιλεγμένη απάντηση. Η δεύτερη if εξετάζει την δεύτερη θέση του πίνακα
$answers[ ] για κενές τιμές. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο εξετάζεται η μεταβλητή $flag
και αυτό επειδή η πρώτη θέση του πίνακα μπορεί να περιείχε κενή τιμή, άρα θα
πρέπει να ελέγξουμε επίσης και το αν αυτή η απάντηση θα είναι η πρώτη που θα
εμφανιστεί. Αν η μεταβλητή $flag έχει την τιμή true τότε εμφανίζεται η απάντηση
χωρίς ν’ αποτελεί προεπιλεγμένη τιμή. Σε αντίθετη περίπτωση η απάντηση
εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη και φυσικά η μεταβλητή $flag αλλάζει σε true κ.ο.κ.
με τις υπόλοιπες if.
Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι και αυτό της ονομασίας των
κουμπιών πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση παράγονται δύο έως τέσσερις
απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι απαντήσεις αυτές υπάγονται όπως είναι φυσικό
σε μία ομάδα. Η ονοματοθεσία των ομάδων που δημιουργούνται στο πρόγραμμα έχει
την μορφή «team$i», δηλ. σε κάθε κύκλο του βρόχου for το λεκτικό «team$i»
αλλάζει σε «team0, team1, team2 κοκ», όπου η κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει μία
διαφορετική ομάδα με διαφορετικό όνομα. Το πρώτο όνομα ομάδας έχει πάντα την
τιμή team0. Θα δείξουμε πως γίνεται ο έλεγχος των απαντήσεων με βάση σε ποια
ομάδα ανήκουν όταν θ’ αναλύσουμε τ’ αρχεία check_ans_final_test.php και
check_ans_test.php.
Σε αυτό το σημείο έχει τελειώσει το ανακάτεμα όσον αφορά τις ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. Συνέχεια έχει η τυχαία επιλογή των ερωτήσεων συμπλήρωσης. Τα
πράγματα εδώ είναι πολύ πιο απλά δεδομένου ότι δεν υπάρχει επιπλέον το ανακάτεμα
των απαντήσεων αφού οι ερωτήσεις συμπλήρωσης εμφανίζουν ένα κενό πλαίσιο
κειμένου και περιμένουν είσοδο από τον χρήστη. Στην περίπτωση του test.php
επιλέγονται δύο τυχαίες ερωτήσεις, ενώ στην περίπτωση του final_test.php
επιλέγονται δέκα.
$num_questions_filling = mrand(0, mysql_num_rows($result_filling) - 1, 2); -> test.php
$num_questions_filling = mrand(0, mysql_num_rows($result_filling) - 1, 10); -> final_test.php

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο καθώς η λογική που ισχύει από εδώ και πέρα είναι
ακριβώς η ίδια με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω για τις ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. Αξίζει μόνο να σταθούμε σ’ ένα σημείο. Πως είναι δυνατόν το σύστημα να
καταλάβει σε ποιο σημείο της ερώτησης θα πρέπει να βάλει το πλαίσιο κειμένου; Η
λύση που προτάθηκε είναι η χρήση ενός ειδικού χαρακτήρα που θ’ αντιπροσωπεύει
το πλαίσιο κειμένου. Όταν ο διαχειριστής δημιουργεί μία ερώτηση, αυτή
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αποθηκεύεται στη Βάση Δεδομένων. Στο σημείο όπου επιθυμεί να μπει το πλαίσιο
κειμένου θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον χαρακτήρα «|». Η πρόταση
$final_quest_filling[$i] = str_replace('|',' <input type="text" name="fill'.$i.'">
',$final_quest_filling[$i]);

αντικαθιστά τον χαρακτήρα «|» με HTML κείμενο που δημιουργεί στη θέση αυτού
ένα πλαίσιο κειμένου.
Τέλος, δημιουργούνται διάφοροι σύνοδοι οι οποίοι μεταφέρουν διάφορα δεδομένα
τα οποία θα μας χρειαστούν ώστε να εξετάσουμε τις απαντήσεις που έδωσε ο
χρήστης και να βγει το ποσοστό επιτυχίας του. Αναλυτικότερα:
$_SESSION['final_answer_filling'] = $final_answer_filling; → Περιέχει τις σωστές απαντήσεις
συμπλήρωσης.
$_SESSION['final_RA_multiple'] = $final_RA_multiple; → Περιέχει τις σωστές απαντήσεις πολλαπλής
επιλογής.
$_SESSION['counter_multiple'] = $counter_multiple; → Περιέχει τον μετρητή των ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής.
$_SESSION['counter_filling'] = $counter_filling; → Περιέχει τον μετρητή των ερωτήσεων
συμπλήρωσης.
$_SESSION['final_IDE_multiple'] = $final_IDE_multiple; → Περιέχει τον πίνακα με τα ID των
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
$_SESSION['final_IDF_filling'] = $final_IDF_filling; → Περιέχει τον πίνακα με τα ID των ερωτήσεων
συμπλήρωσης.

6.3.2. check_ans_test.php και check_ans_final_test.php
Όπως προαναφέρθηκε και στην αρχή τα δύο αυτά αρχεία ασχολούνται με τον έλεγχο
των απαντήσεων που έδωσε ο χρήστης στο τεστ και στην τελική εξέταση αντίστοιχα.
Οι διαφορές των δύο αυτών αρχείων είναι τόσο μικρές που θα μπορούσε τα δύο
αρχεία να γίνουν ένα, όμως αποφύγαμε κάτι τέτοιο ώστε να μην εισαχθούν επιπλέον
έλεγχοι όπως για παράδειγμα για το τι είδους τεστ δίνει ο χρήστης, τι μήνυμα πρέπει
να του εκτυπωθεί και διάφορα άλλα.
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να τραβήξουμε τα περιεχόμενα των
συνόδων που δημιουργήθηκαν σε μεταβλητές ώστε να μπορέσουμε να τα
επεξεργαστούμε μετέπειτα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος των απαντήσεων
που έδωσε ο χρήστης με τις σωστές απαντήσεις.
// Βρόχος για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
for ($i=0; $i<$counter_multiple; $i++)
{
$rec = "team$i"; // Βοηθητική μεταβλητή για να κρατά τα ονόματα των comboboxes.

}

if ($_POST[$rec] == $final_RA_multiple[$i])
$counter_mult++;

// Βρόχος για τις ερωτήσεις συμπλήρωσης.
for ($i=0; $i<$counter_filling; $i++)
{
$rec = "fill$i"; // Βοηθητική μεταβλητή για να κρατά τα ονόματα των inputboxes.
$ans = trim($_POST[$rec]);
$final_answer_filling[$i] = strtolower($final_answer_filling[$i]);
$ans = strtolower($ans);
if ($ans == $final_answer_filling[$i])
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}

$counter_fill++;

Ο έλεγχος χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος έχουμε τον έλεγχο για τις
απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στο δεύτερο σκέλος τον έλεγχο
για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης. Όσον αφορά τον έλεγχο για τις
απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής έχει εφαρμοστεί η εξής τεχνική: Τα
ονόματα των ομάδων που μεταδίδονται μέσω της τεχνικής POST ξεκινούν με όνομα
team0 και συνεχίζουν ως team1, team2 κτλ. Ο αριθμός στο τέλος του λεκτικού
υποδηλώνει επίσης και δείκτη σε πίνακα για δική μας διευκόλυνση. Σε κύκλο του
βρόχου for η προς εξέταση ομάδα αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή $rec και
συγκρίνεται το περιεχόμενό της με αυτό της σωστής απάντησης
if ($_POST[$rec] == $final_RA_multiple[$i])

και αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε αυξάνεται η μεταβλητή $counter_mult κατά ένα, η
οποία αντιπροσωπεύει το πλήθος των σωστών απαντήσεων.
Ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τον έλεγχο των απαντήσεων στις ερωτήσεις
συμπλήρωσης, μόνο εδώ που η λογική είναι απλούστερη. Υπάρχουν όμως και
μερικές επιπλέον προσθήκες οι οποίες καλό είναι να επισημανθούν. Πρώτα απ’ όλα η
απάντηση που έχει δώσει ο χρήστης αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή $ans με χρήση
της συνάρτησης trim
$ans = trim($_POST[$rec]);

για να κοπούν τα οποιαδήποτε κενά μπρος ή πίσω της λέξης τα οποία εισήγαγε ο
χρήστης κατά την πληκτρολόγηση. Έπειτα, τόσο η σωστή απάντηση όσο και
απάντηση που έδωσε ο χρήστης μετατρέπονται σε πεζά λόγω του ότι η σύγκριση έχει
case-sensitive μορφή με αποτέλεσμα ίδιες φαινομενικά απαντήσεις να μην
θεωρηθούν σωστές. Για παράδειγμα η λέξη «Protocol» δεν είναι ίδια με τη λέξη
«protocol».
Δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω, απλά να επισημανθεί ότι το αρχείο
check_ans_final_test.php κρατά τ’ αποτελέσματά του στον πίνακα history της Βάσης
Δεδομένων. Τέλος, αποδεσμεύονται οι σύνοδοι.

6.4. admin_insert_question.php και admin_insert_question2.php
Σ’ αυτό το τμήμα λαμβάνει χώρα η εισαγωγή των ερωτήσεων στο σύστημα από τον
διαχειριστή. Οι ερωτήσεις είναι δύο ειδών, πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης,
και ο διαχειριστής έχει την ευχέρεια να επιλέξει ποιο είδος ερώτησης θα εισάγει.

6.4.1. admin_insert_question.php
Ο κώδικας στο συγκεκριμένο αρχείο είναι κατά το ήμισυ κώδικας σε JavaScript, δηλ.
ο κώδικας εκτελείται στην client πλευρά και θ’ αναλυθεί αυτό το τμήμα κώδικα
καθώς ο κώδικας PHP δεν αποτελεί κάτι ιδιαίτερο.
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Όταν ο διαχειριστής του συστήματος θελήσει να περάσει μία ερώτηση στην Βάση
Δεδομένων (Διαχείριση Ερωτήσεων Τεστ
→ Εισαγωγή Ερώτησης) αυτό που θ’
αντικρίσει είναι να πρώτα απ’ όλα να επιλέξει το είδος της ερώτησης που επιθυμεί να
εισάγει. Επιλέγοντας το ανάλογο είδος, τα στοιχεία της φόρμας που εμφανίζονται στη
σελίδα αλλάζουν με δυναμικό τρόπο. Ο κώδικας JavaScript αποτελείται από δύο
συναρτήσεις που κάνουν την παραπάνω εργασία. Η συνάρτηση createInput(divName,
inputType) δημιουργεί μία ομάδα (div) σε html μορφή και ανάλογα με την επιλογή
που έχει κάνει ο χρήστης του εμφανίζει και τα κατάλληλα πλαίσια κειμένου. Η
συνάρτηση addInput(divName, inputType) είναι η συνάρτηση που ελέγχει αν υπάρχει
κάποια ομάδα (div) και αν ισχύει κάτι τέτοιο την σβήνει και δημιουργεί μία νέα
ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Θα αναλυθεί περαιτέρω παρακάτω.
function createInput(divName, inputType) // Δημιουργεί το αντικείμενο ανάλογα με την επιλογή του
χρήστη.
{
var newDiv = document.createElement('div'); // Δημιούργησε μία νέα ομάδα div.
newDiv.setAttribute("id", "myDiv");
// Θέσε την ιδιότητα id σε myDiv.
switch (inputType)
{
case 'multiple':
newDiv.innerHTML = "<br><table border='0'><tr align='left'>…</table>";
break;
case 'filling':
newDiv.innerHTML = "<br><table border='0'><tr align='left'>…</table>";
break;
}
document.getElementById(divName).appendChild(newDiv); // Τέλος πρόσθεσε την επιλογή του
χρήστη στην ομάδα divName.
}

Στην αρχή της συνάρτησης δημιουργείται μία μεταβλητή η οποία αντιπροσωπεύει την
δημιουργία μίας νέας κενής ομάδας και
var newDiv = document.createElement('div');

έπειτα ονοματίζουμε αυτή την ομάδα ως myDiv αλλάζοντας την ιδιότητα id.
newDiv.setAttribute("id", "myDiv");

Στη συνέχεια ελέγχουμε το όρισμα inputType. Το όρισμα αυτό αντιστοιχεί σε επιλογή
του χρήστη από το σύνθετο πλαίσιο (combo box). Το σύνθετο πλαίσιο έχει δύο τιμές
οι οποίες έχουν τιμή «multiple» και «filling». Ανάλογα με το τι έχει επιλεγεί εκείνη
τη στιγμή δημιουργείται αυτομάτως και ο κώδικας ο οποίος δημιουργεί τα κατάλληλα
πλαίσια κειμένου. Τέλος, θα πρέπει να προσθέσουμε αυτή την ομάδα και στην σελίδα
ώστε ν’ απεικονιστεί.
document.getElementById(divName).appendChild(newDiv);

Όλη η σελίδα αποτελεί μία ομάδα με όνομα dyanamicInput. Όταν δουλεύουμε με
ομάδες είναι απαραίτητο να υπάρχει μία «κεντρική» η οποία θα λειτουργεί ως σημείο
αναφοράς.
// Προσθέτει αντικείμενα στη φόρμα με βάση την επιλογή του χρήστη και διαγράφει αυτά της
προηγούμενης
// επιλογής του (αν υπάρχουν).
function addInput(divName, inputType)
{
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if (document.getElementById("myDiv") != null) // Αν υπάρχει κάποια προηγούμενη επιλογή από το
combo box.
{
var d = document.getElementById(divName); // Πάρε το id του divName ορίσματος.
var olddiv = document.getElementById("myDiv"); // Έπειτα πάρε το καινούριο div, το myDiv το
οποίο δημιουργήθηκε από προηγούμενη επιλογή του χρήστη.
d.removeChild(olddiv); // Και τέλος αφαίρεσέ το divName. Μαζί του αφαιρείται ότι υπάρχει στην
ομάδα του myDiv.
createInput(divName, inputType);
}
else // Σ' αυτή τη συνθήκη μπαίνει μόνο την πρώτη φορά που θα επιλέξει ο χρήστης από το combo
box.
{
createInput(divName, inputType);
}
}

Το πρώτο που θα πρέπει να ελεγχθεί απαραίτητα είναι αν υπάρχει ομάδα με όνομα
myDiv. Η συνάρτηση createInput() αφού κληθεί πάντα δημιουργεί μία ομάδα με αυτό
το όνομα. Αν δεν υπάρχει τότε η διαδικασία προχωράει κανονικά και καλείται η
συνάρτηση createInput. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. αν υπάρχει ομάδα με αυτό το
όνομα τότε αυτή θα πρέπει ν’ αφαιρεθεί πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε
ενέργεια. Αν δεν αφαιρεθεί, αυτό που θα συμβεί θα είναι να δημιουργηθεί και άλλη
ομάδα με όνομα myDiv και να προστεθούν επιπλέον αντικείμενα φόρμας, κάτι το
οποίο δεν θα ήταν καθόλου επιθυμητό. Πότε μπορεί όμως να συμβεί μία τέτοια
περίπτωση; Όπως είπαμε και στην αρχή του υποκεφαλαίου τα στοιχεία της φόρμας
αλλάζουν με δυναμικό τρόπο. Αυτό σημαίνει πως αν για παράδειγμα ο διαχειριστής
επιλέξει να εισάγει μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής και έπειτα το μετανιώσει και
θελήσει ν’ αλλάξει την επιλογή του σε ερώτηση συμπλήρωσης αυτό που θα συμβεί
είναι να σβηστούν τα παλιά πλαίσια κειμένου της φόρμας και ν’ αντικατασταθούν
από τα καινούρια. Αν δεν υπήρχε ο πρώτος έλεγχος if αυτό που θα γινόταν σε κάθε
εναλλαγή θα ήταν να προστίθενται συνεχώς νέα πλαίσια κειμένου!
Συνεχίζοντας με την περίπτωση όπου υπάρχει ήδη μία ομάδα με όνομα myDiv,
δημιουργούνται δύο μεταβλητές
var d = document.getElementById(divName);
var olddiv = document.getElementById("myDiv");

όπου η πρώτη αντιστοιχεί στην κεντρική ομάδα της σελίδας (dynamicInput) ενώ η
δεύτερη στην υπάρχουσα myDiv. Έπειτα διαγράφεται η myDiv, και αφού διαγραφεί
δημιουργείται μία καινούρια myDiv με νέα δεδομένα αυτή τη φορά.
d.removeChild(olddiv);
createInput(divName, inputType);

6.4.2. admin_insert_question2.php
Από τη στιγμή που πατηθεί το κουμπί «Προσθήκη» καλείται το αρχείο
admin_insert_question2.php το οποίο αναλαμβάνει να εισάγει την ερώτηση στη Βάση
Δεδομένων. Εδώ θα πρέπει ν’ αναφέρουμε το πώς γίνεται η διαχείριση των αριθμών
που ο καθένας τους αντιπροσωπεύει μοναδικά μία ερώτηση. Η λογική έχει ως εξής:
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Όσοι αριθμοί αρχίζουν από 1 ανήκουν στην πρώτη διάλεξη, όσοι αρχίζουν από 2
ανήκουν στη δεύτερη διάλεξη κ.ο.κ. Εδώ ακριβώς ξεκινούν και τα προβλήματα.
Έστω ότι έχουμε τρεις ερωτήσεις οι οποίες ανήκουν στην πρώτη διάλεξη, 1001, 1002
και 1003. Έστω ότι σβήνουμε την 1002, άρα μας μένουν οι 1001 και η 1003. Έστω
ότι θέλουμε να προσθέσουμε μία ερώτηση. Ο αριθμός που θα πρέπει να πάρει η
ερώτηση είναι ο 1002 και όχι ο 1004 για παράδειγμα. Με την όλη διαδικασία
ασχολείται η συνάρτηση sequence(int, int, int) η οποία θ’ αναλυθεί εκτενώς στο
functions.php. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν αποτελούν κάποια ιδιαίτερη
τεχνική.
$next_IDE = sequence($lecture."000", 0, $AM); // Αντιπροσωπεύει το ID της επόμενης ερώτησης.

6.5. Data Grid
Το Data Grid αποτελεί γενικά μία Δομή Δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται στο να
εμφανίζει τις πληροφορίες στον χρήστη με τη μορφή πίνακα. Η πιο απλή μορφή Data
Grid σε μία σελίδα είναι ο πίνακας HTML, όμως μπορεί να έχει και πλήθος
χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα αυτό της σελιδοποίησης κάτι το οποίο θα
υλοποιηθεί σε αυτή την εργασία. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων προς
εμφάνιση καλό θα ήταν να μην προβάλλονται όλα απευθείας στην οθόνη του χρήστη
καθώς το αποτέλεσμα θα είναι να τον κουράσει και ίσως να τον αποθαρρύνει στο να
ασχοληθεί μαζί του κάτι το οποίο είναι καταστροφικό. Στην εργασία πολλές
λειτουργίες χρησιμοποιούν αυτή τη δομή, η Επεξεργασία Χρηστών, η Διαγραφή
Ερωτήσεων και η Επεξεργασία Ερωτήσεων. Θ’ αναλυθεί μονάχα μία λειτουργία και
συγκεκριμένα το αρχείο admin_edit_multi.php το οποίο ασχολείται με την
επεξεργασία των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες που
χρησιμοποιούν τη δομή Data Grid δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο. Μία επέκταση που
θα μπορούσε να γίνει είναι να κατασκευαστεί η δομή Data Grid ως μία κλάση ώστε
να μειωθούν σημαντικά οι γραμμές του κώδικα, αλλά κάτι τέτοιο θα ξέφευγε από τον
κυρίως σκοπό της εργασίας. Σε μελλοντική έκδοση αναμένεται να υλοποιηθεί.
Το Data Grid που έχει υλοποιηθεί σε αυτή την εργασία έχει δύο χαρακτηριστικά. Ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει τόσο την σελίδα στην οποία θέλει να μεταβεί όσο και το
μέγεθος της σελίδας. Για μεγαλύτερη ευκολία έχει προστεθεί και ένα πεδίο
αναζήτησης. Αν η αναζήτηση επιστρέψει επίσης πολλά αποτελέσματα αυτά θα
οργανωθούν επίσης σε Δομή Δεδομένων Data Grid.
Η δομή Data Grid δουλεύει συνδυαστικά, τόσο με χρήση της γλώσσας PHP όσο και
με χρήση της γλώσσας JavaScript. Θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο με χρήση της
PHP, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και τόσο αποδοτικό αφού προσπαθούμε πάντα να
αποφορτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον server. Ξεκινώντας από τον κώδικα
της JavaScript υλοποιείται μία και μόνο συνάρτηση η set_page() η οποία ορίζει μόνο
το μέγεθος της σελίδας του πίνακα που θα φαίνεται ανά πάσα στιγμή στην οθόνη.

6.5.1. admin_edit_question_multi.php
var curURL = document.URL;
var pageSizeIndex = document.forms[0].page_size.selectedIndex;
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var pageSize = document.forms[0].page_size.options[pageSizeIndex].value;

Η μεταβλητή curURL αντιπροσωπεύει την τρέχουσα IP διεύθυνση. Η μεταβλητή
pageSizeIndex διαβάζει τον δείκτη του σύνθετου πλαισίου «Μέγεθος Σελίδας», ενώ η
μεταβλητή pageSize είναι αυτή που διαβάζει την τιμή που επιλέχθηκε από το σύνθετο
πλαίσιο.
if (curURL.indexOf("&") != -1)
{
var splitURL = curURL.split("&"); // Χωρίζουμε το URL με βάση τον χαρακτήρα &. Ο χαρακτήρας &
απαλείφεται.
splitURL[1] = "recs=" + pageSize; // Στην δεύτερη εγγραφή του πίνακα splitURL βρίσκεται η
μεταβλητή recs που μας ενδιαφέρει.
location.href = splitURL[0] + "&" + splitURL[1];
}
else // Η περίπτωση αυτή εκτελείται μόνο όταν την πρώτη φορά που ανοίγει η σελίδα επιλέξουμε
αμέσως τον εμφανιζόμενο αριθμό των εγγραφών.
{
location.href = "admin_edit_question_multi.php?page=1&recs=" + pageSize;
}

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική
GET αντί της POST και αυτό γιατί τόσο η μετάβαση από σελίδα σε σελίδα όσο και ο
καθορισμός του μεγέθους της σελίδας αποτελούν δεσμούς (links) που αναφέρονται
στην ίδια τη σελίδα και θα πρέπει να μεταφέρονται με κάποιο τρόπο μερικές
σημαντικές πληροφορίες. Η μέθοδος GET είναι η πλέον κατάλληλη λόγω του ότι η
JavaScript δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα POST. Η παράμετρος page στην GET
αντιπροσωπεύει σε ποια σελίδα του πίνακα βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή και η
παράμετρος recs καθορίζει το μέγεθος της σελίδας, δηλ. το πόσες εγγραφές βλέπει ο
χρήστης εκείνη τη στιγμή.
Ο έλεγχος if ελέγχει αν υπάρχει το σύμβολο &. Αν δεν ισχύει τότε αυτό σημαίνει πως
ο χρήστης μπαίνει για πρώτη φορά στην επεξεργασία χρηστών, ο αριθμός της σελίδας
θα είναι σίγουρα 1 και το μέγεθος της σελίδας θα είναι αυτό που έχει προεπιλέξει το
σύστημα.
Αν όμως υπάρχει το σύμβολο «&» τότε αυτό σημαίνει πως το URL μεταφέρει μαζί
του κάποια δεδομένα τα οποία θα πρέπει να τα εξάγουμε. Επειδή αυτό που αλλάζει
αυτή η συνάρτηση είναι το μέγεθος της σελίδας και μόνο θα πρέπει να πειράξουμε
μόνο την τιμή του recs και όχι αυτή του page. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να
διαιρέσουμε το URL σε τμήματα με βάση τον χαρακτήρα «&»
var splitURL = curURL.split("&");

και αφού γνωρίζουμε ότι η μεταβλητή recs βρίσκεται στο δεύτερο τμήμα την
τροποποιούμε με βάση τα νέα δεδομένα. Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν.
splitURL[1] = "recs=" + pageSize;
location.href = splitURL[0] + "&" + splitURL[1];

Όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν με χρήση της PHP. Ξεκινώντας από τα απλά αλλά πολύ
σημαντικά ελέγχεται σε ποια σελίδα του πίνακα βρισκόμαστε και πόσες εγγραφές
έχει οριστεί να εμφανίζονται. Τα πάντα εξαρτώνται από το αν το URL έρχεται
«γυμνό» ή μαζί με κάποιες παραμέτρους.
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// Ελέγχει σε ποια σελίδα του πίνακα βρισκόμαστε.
if (isset($_GET["page"]))
{
$page = $_GET["page"];
}
else
{
$page = 1;
}
// Ελέγχει πόσες εγγραφές θα εμφανίζει η κάθε σελίδα.
if (isset($_GET["recs"]))
{
$recs = $_GET["recs"];
}
else
{
$recs = 10;
}

Το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί ο συνολικός αριθμός των σελίδων. Οι υπολογισμοί
είναι σχετικά απλοί όπως φαίνεται παρακάτω.
$num_rows_query = "select COUNT(IDE) from multiple_questions";
$result2 = mysql_query($num_rows_query, $db_conn);
$row = mysql_fetch_row($result2);
$num_rows = $row[0];
$total_pages = ceil($num_rows / $recs);

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η μεταβλητή $total_pages η οποία χρησιμοποιεί την
συνάρτηση ceil(). Η χρήση της είναι απαραίτητη καθώς επιστρέφει τον αμέσως
επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο από έναν δεκαδικό αριθμό. Έστω για παράδειγμα ότι
έχουμε ένα σύνολο 102 εγγραφών και μέγεθος σελίδας 10, άρα θα έχουμε 102/10 =
10,2 σελίδες. Επειδή ο αριθμός των σελίδων δεν μπορεί να είναι δεκαδικός αριθμός
πρέπει να μετατραπεί σε ακέραιο. Αν γίνει 10 χάνονται 2 εγγραφές αφού 10 εγγραφές
(μέγεθος σελίδας) * 10 σελίδες = 100 < 102. Άρα θα πρέπει να γίνει 11 και η
ενδέκατη σελίδα θα περιέχει τις δύο τελευταίες εγγραφές.
Επειδή ο αριθμός των απεικονιζόμενων εγγραφών ανά σελίδα αλλάζει δυναμικά
μέσω του σύνθετου πλαισίου (page_size) καλώντας τη συνάρτηση set_page() της
JavaScript, μπορεί κατά την αύξηση του μεγέθους των απεικονιζόμενων εγγραφών
ανά σελίδα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο αριθμός των συνολικών σελίδων να μειωθεί
και έτσι να σταλεί λάθος αριθμός σελίδας (δηλ. μεγαλύτερος). Αυτό διορθώνεται
ελέγχοντας τον συνολικό αριθμό των σελίδων με την τρέχουσα σελίδα. Αν ο αριθμός
των συνολικών σελίδων είναι μικρότερος από τον τρέχων αριθμό σελίδας που
παίρνουμε με τη μέθοδο GET τότε ο τρέχων αριθμός σελίδας θα ισούται με τον
μέγιστο αριθμό των συνολικών σελίδων.
if ($total_pages < $page)
{
$page = $total_pages;
}

Έπειτα συνεχίζουμε χτίζοντας ένα ερώτημα επιλογής εγγραφών αλλά το ερώτημα θα
πρέπει να μας δώσει τόσες εγγραφές όσο είναι και το μέγεθος της σελίδας εισάγοντας
δηλ. στο ερώτημα έναν περιορισμό. Επειδή ο περιορισμός έχει να κάνει με το από
πού θ’ αρχίσει και που θα τελειώσει η επιλογή των εγγραφών είναι σημαντικό να
δημιουργηθεί μία μεταβλητή η οποία θ’ αντιπροσωπεύει την εκκίνηση.
$start_from = ($page-1) * $recs;
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$query1 = "select * from multiple_questions ORDER BY IDE ASC LIMIT $start_from, $recs";

Η μεταβλητή $start_from ισούται όπως φαίνεται παραπάνω με τον αριθμό της
τρέχουσας σελίδας -1 και όλο αυτό επί τον αριθμό του τρέχων μεγέθους της σελίδας.
Ας το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα. Έστω ότι υπάρχει ένα σύνολο 100 εγγραφών.
Έστω ότι έχει οριστεί μέγεθος σελίδας 10, άρα έχουμε συνολικά 100/10 = 10 σελίδες.
Αν θέλουμε να εμφανίσουμε τις 10 πρώτες εγγραφές δηλ. την σελίδα 1 οι μεταβλητές
ορίζονται ως εξής:
$start_from = (1-1) * 10 = 0
$query1 = "select * from multiple_questions ORDER BY IDE ASC LIMIT 0, 10";

δηλ. θα εμφανιστούν οι εγγραφές από το 1 (η πρώτη εγγραφή) μέχρι και τη 10η όπου
αυτό είναι και το ζητούμενο. Έστω τώρα ότι θέλουμε να μεταβούμε στην δεύτερη
σελίδα, δηλ. να εμφανίσουμε τις εγγραφές 11 μέχρι και 20. Οι μεταβλητές τώρα θα
οριστούν ως
$start_from = (2-1) * 10 = 10
$query1 = "select * from multiple_questions ORDER BY IDE ASC LIMIT 10, 20";

δηλ. θα εμφανιστούν οι εγγραφές 11 μέχρι και την 20η.
Από αυτό το σημείο μέχρι και το σημείο που γίνεται η εμφάνιση των αριθμών των
σελίδων στην οθόνη του χρήστη οι ενέργειες είναι λίγο έως πολύ τετριμμένες. Οι
αριθμοί των σελίδων εμφανίζονται ως δεσμοί οι οποίοι κοιτάνε στον εαυτό τους όπως
δείχνεται παρακάτω
for ($i=1; $i <= $total_pages; $i++)
{
if ($page <> $i)
{
$displayBold = $i;
}
else
{
$displayBold = "<b>".$i."</b>";
}
echo " <a href='admin_edit_question_multi.php?page=".$i."&recs=".$recs."'>".$displayBold."</a> ";
}

Στον παραπάνω δεσμό είναι ουσιαστικά που χτίζεται το URL χρησιμοποιώντας το
πέρασμα παραμέτρων μέσω της μεθόδου GET, μόνο που σ’ αυτή την περίπτωση
έγινε χειροκίνητα. Τέλος, στην ίδια σελίδα εμφανίζεται και το πεδίο της αναζήτησης
δίνοντας την ευχέρεια στον χρήστη να ψάξει μία ερώτηση βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων, όπως για Ερώτηση, Σωστή Απάντηση κτλ.

6.5.2. admin_edit_question_multi2.php
Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει το κουμπί της αναζήτησης αυτή λαμβάνει χώρα
μέσω αυτού του αρχείου. Πάνω κάτω ισχύουν και εδώ τα ίδια, ιδιαίτερα όσον αφορά
τη σελιδοποίηση, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση η υποβολή γίνεται με τη μέθοδο GET.
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Ο λόγος είναι ο ίδιος με την προηγούμενη περίπτωση, δηλ. θέλουμε να περάσουμε
κάποιες παραμέτρους και να τις διαβάσουμε με κώδικα JavaScript και η JavaScript
μπορεί να επεξεργαστεί μόνο δεδομένα GET. Όπως θα δούμε και παρακάτω στην
ανάλυση τα πράγματα στην περίπτωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης
περιπλέκονται αρκετά περισσότερο.
Ξεκινώντας και πάλι από τον κώδικα JavaScript όπως και στην προηγούμενη
περίπτωση υλοποιείται και εδώ μία συνάρτηση ονόματι set_page() όμως εδώ διαφέρει
ως προς την πολυπλοκότητα μιας και οι παράμετροι έχουν αυξηθεί. Όταν πατείτε το
κουμπί «Αναζήτηση» στο URL μεταφέρονται δύο παράμετροι, η search και η
searchString. Η παράμετρος search αντιπροσωπεύει το αντικείμενο της αναζήτησης,
αν δηλ. πρόκειται για Ερώτηση, Απάντηση κτλ. Η Παράμετρος searchString
αντιπροσωπεύει το λεκτικό το οποίο αναζητούμε. Η μεγαλύτερη δυσκολία που
παρουσιάζει εδώ η συνάρτηση set_page() είναι ότι κάθε φορά θα πρέπει να
μεταφέρονται μαζί με το URL και οι τέσσερις παράμετροι και όχι μόνο οι δύο όπως
συνέβαινε πριν.
var
var
var
var

curURL = document.URL;
existRecs = curURL.search("recs");
pageSizeIndex = document.forms[0].page_size.selectedIndex;
pageSize = document.forms[0].page_size.options[pageSizeIndex].value;

Έχει προστεθεί μια μεταβλητή με όνομα existRecs η οποία αναζητά στο τρέχων URL
το λεκτικό «recs». Στη συνέχεια ελέγχεται για το αν αυτή η μεταβλητή περιέχει το
λεκτικό «recs».
if (existRecs != -1) { … }
else { … }

Αν το λεκτικό «recs» βρεθεί μέσα στην μεταβλητή existRecs, δηλ. δεν ισούται με -1
τότε εκτελείται ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στην if. Ο κώδικας εδώ είναι σχεδόν
ίδιος με αυτόν που παρουσιάστηκε στην συνάρτηση set_page() του αρχείου
admin_edit_question_multi.php, μόνο που εδώ η παράμετρος recs βρίσκεται στην
τέταρτη σειρά αντί στη δεύτερη.
var splitURL = curURL.split("&");
splitURL[3] = "recs=" + pageSize;
location.href = splitURL[0] + "&" + splitURL[1] + "&" + splitURL[2] + "&" + splitURL[3];

Αν τώρα το λεκτικό «recs» δεν υπάρχει μέσα στο URL, κάτι το οποίο συμβαίνει την
πρώτη φορά που ανοίγει η σελίδα και είναι λογικό αφού δεν έχει οριστεί κανένα
μέγεθος σελίδας ακόμα και επιπλέον όπως προαναφέρθηκε μεταφέρονται μόνο δύο
παράμετροι (search και searchString), τότε εκτελείται ο κώδικας που υπάρχει στο
σώμα της else. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εισάγουμε τις παραμέτρους recs
και page χειροκίνητα. Η τιμή της page ισούται πάντα με 1 σε αυτή την περίπτωση
ενώ η τιμή της recs με το μέγεθος σελίδας που έχει επιλέξει ο χρήστης εκείνη τη
στιγμή.
var splitURLquestmark = curURL.split("?");
var splitURLamp = splitURLquestmark[1].split("&");
splitURLamp[1] = splitURLamp[1].replace("search","baseString");
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var newURL = splitURLquestmark[0] + "?page=1&" + splitURLamp[1] + "&" + splitURLamp[2] +
"&recs=" + pageSize;
location.href = newURL;

Επειδή αποφασίσαμε η παράμετρος page ν’ αποτελεί την πρώτη παράμετρο του URL,
πρώτα πρέπει να χωριστεί το URL με βάση τον χαρακτήρα «?» ο οποίος σηματοδοτεί
την έναρξη των παραμέτρων και έπειτα με βάση τον χαρακτήρα «&». Επίσης γίνεται
και μία αντικατάσταση της παραμέτρου search σε baseString λόγω του ότι αυτό το
όνομα μας βολεύει περισσότερο και έτσι θα χρησιμοποιείται.
Προχωρώντας στον PHP κώδικα, διακρίνονται τρεις περιπτώσεις. Ο έλεγχος if
ξεκινάει αν το άνοιγμα της σελίδας προέρχεται από κάποια υποβολή, δηλ. αν
προέρχεται από το πάτημα του κουμπιού «Αναζήτηση» του αρχείου
admin_edit_question_multi.php. Ο δεύτερος έλεγχος else if ελέγχει αν στο URL
υπάρχουν και οι τέσσερις παράμετροι που αναφέρθηκαν πιο πάνω κάτι το οποίο
συμβαίνει όταν ο χρήστης πατήσει κάποιον αριθμό σελίδας ή όταν επιλέξει το
μέγεθος σελίδας, με λίγα λόγια ολόκληρο το σώμα της δεύτερης else if αναφέρεται
στην πλοήγηση των αποτελεσμάτων.
if (isset($_REQUEST['searchSpecific'])) { … }
else if (isset($_GET['page']) && isset($_GET['recs']) && isset($_GET['baseString']) &&
isset($_GET['searchString'])) { … }
else { … }

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στην ανάλυση του κώδικα, αφού υλοποιούν τη
δομή Data Grid η οποία αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω. Το μόνο που διαφέρει είναι ο
δεσμός που χτίζεται σε κάθε αριθμό σελίδας μιας και τώρα περιλαμβάνει τέσσερις
παραμέτρους αντί για δύο.
echo " <a
href='admin_edit_question_multi2.php?page=".$i."&baseString=".$baseString."&searchString=".$sea
rchString."&recs=".$recs."'>".$displayBold."</a> ";

Όσον αφορά το else αυτό εννοείται ότι εκτελείται όταν δεν ισχύει καμία από τις
παραπάνω συνθήκες. Αυτό γίνεται όταν πατείτε ο δεσμός της επεξεργασίας που
υπάρχει δίπλα σε κάθε εγγραφή. Σε αυτό τον δεσμό έχει εκχωρηθεί μία παράμετρος η
«edit_rec» στην οποία αποθηκεύεται ο αριθμός που αντιπροσωπεύει μοναδικά μία
ερώτηση και ορίζεται ως εξής:
echo "<td align=center><a href='admin_edit_question_multi2.php?edit_rec=".$row['IDE']."'><img
src='icons/ico_edit.gif' /></a>";

στην else χτίζεται το περιβάλλον για την επεξεργασία της ερώτησης. Ο χρήστης
μπορεί ν’ αλλάξει τα πάντα τα οποία σχετίζονται με την ερώτηση εκτός από τον
αριθμό μητρώου της. Δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω ανάλυση.
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6.6. functions.php
Το αρχείο αυτό αποτελεί μέρος στο οποίο γράφονται διάφορες βοηθητικές
συναρτήσεις ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Η πρώτη συνάρτηση που
συναντάμε είναι mrand(int, int, int) η οποία αποτελεί γεννήτρια μοναδικών τυχαίων
ακέραιων αριθμών μέσα από ένα δοσμένο εύρος. Η πρώτη παράμετρος αποτελεί τον
μικρότερο αριθμό, η δεύτερη τον μεγαλύτερο αριθμό και η τρίτη το σύνολο των
επιλεγμένων αριθμών.
function mrand($l, $h, $t)

Το πρώτο πράγμα που εξετάζεται είναι αν ο αριθμός που δόθηκε στην πρώτη
παράμετρο είναι μεγαλύτερος από αυτόν που δόθηκε στην δεύτερη παράμετρο. Σε
αυτή την περίπτωση γίνεται αντιμετάθεση των αριθμών.
if($l>$h)
{
$a = $l;
$b = $h;
$h = $a;
$l = $b;
}

Στη συνέχεια εξετάζεται αν η τρίτη παράμετρος περιέχει τιμή μεγαλύτερη από τη
διαφορά των προηγούμενων δύο συν 1. Αν ισχύει κάτι τέτοιο η συνάρτηση
επιστρέφει false. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να επιλέξουμε 14
αριθμούς από το 10 – 20.
if ( (($h-$l) + 1) < $t || $t<=0 ) return false;

Αφού εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες είμαστε έτοιμοι να την
παραγωγή των τυχαίων αριθμών. Πρώτα δημιουργείται ένας πίνακας όπου θ’
αποθηκεύονται οι τυχαίες τιμές και στη συνέχεια ένας βρόχος do ο οποίος κάνει την
πραγματική δουλειά.
$n = array();
do
{
$x = rand($l, $h);
if(!in_array($x, $n)) $n[] = $x;
} while(count($n) < $t);
}

return $n;

Αρχικά επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός με βάση το εύρος που έχει οριστεί από τις
δύο πρώτες παραμέτρους και αποθηκεύεται στην μεταβλητή $x. Έπειτα ελέγχεται αν
ο τυχαίος επιλεγόμενος αριθμός υπάρχει μέσα στον πίνακα $n[ ] (αναφέραμε ότι ο
κάθε τυχαίος αριθμός εμφανίζεται μοναδικά) και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο τότε και
μόνο τότε ο επιλεγόμενος αριθμός αποθηκεύεται στον πίνακα.
Η δεύτερη συνάρτηση sequence(int, int, array) ελέγχει αν σ’ ένα πίνακα οι ακέραιοι
θετικοί αριθμοί εμφανίζονται σειριακά και συμπληρώνει σε περίπτωση που λείπει
κάποιος είτε στην αρχή, είτε ενδιάμεσα. Αν δεν ισχύει τίποτα από τα δύο τότε απλά
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προσθέτει έναν στο τέλος. Η παράμετρος $compare_num λειτουργεί ως η αρχική τιμή
εκκίνησης, δηλ. η πρώτη τιμή που υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει ο πίνακας. Η
δεύτερη παράμετρος δηλώνει από ποια θέση του πίνακα ξεκινά ο έλεγχος σειριακοποίησης, σχεδόν πάντα μπαίνει 0.
function sequence($compare_num, $array_pos, $array_name)

Πρώτα δημιουργούμε δύο μεταβλητές όπου η $final_num αντιπροσωπεύει την τελική
τιμή που θα επιστραφεί και η $array_αντιπροσωπεύει το μέγεθος του πίνακα.
$final_num = -1;
$array_length = count($array_name);

Έπειτα φτιάχνουμε έναν βρόχο while όπου ελέγχεται η καθεμία τιμή του πίνακα. Ο
βρόχος εκτελείται όσο ο δείκτης του πίνακα είναι μικρότερος από το συνολικό
μέγεθος του πίνακα και όσο ο τελικός αριθμός δεν είναι ίσος με τον συγκρινόμενο
αριθμό. Ακόμα, ο βρόχος χρησιμοποιείται να για ελέγξει αν ακολουθείται η
αλληλουχία και μόνο. Αν κάπου έχει «σπάσει» τότε συμπληρώνει με τον αμέσως
επόμενο αριθμό και τον επιστρέφει.
while ($array_pos < $array_length && $final_num != $compare_num)
{
$compare_num++; // Ο αριθμός σύγκρισης αυξάνεται κατά 1.
if ($array_name[$array_pos] != $compare_num) // Αν βρούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που
περιμέναμε, τότε έχουμε μη σειριακό αριθμό.
{
$final_num = $compare_num; // Ο φυσικά επόμενος σειριακός αριθμός είναι ο συγκρινόμενος και
παίρνει τη θέση του.
return $final_num;
}
$array_pos++;
}

Η συγκεκριμένη while συγκρίνει το περιεχόμενο του πίνακα με έναν αριθμό που
υποτίθεται ότι θα πρέπει να περιέχει, χρησιμοποιώντας σειριακή σύγκριση. Στην
περίπτωσή μας αυτό μεταφράζεται ως εξής: Π.χ. το $array_name[0] = 1001,
$array_name[1] = 1002... ή $array_name[0] = 2001, $array_name[1] = 2002 κ.ο.κ.
Αν σε κάποιο σημείο αυτό δεν συμβαίνει σημαίνει ότι κάπου έχει χαθεί η
αλληλουχία, ενδεχομένως από κάποια διαγραφή μίας ερώτησης. Σε αυτό το σημείο
συμπληρώνεται το κενό. Έστω ότι έχουμε τους αριθμούς 1001, 1002, 1006. Ο
αριθμός που θα επιστραφεί είναι ο 1003! όπου είναι και το ζητούμενο. Το πρώτο
σκέλος της συνθήκης τερματισμού έχει νόημα όταν διαβαστεί όλος ο πίνακας και δεν
παρατηρηθεί κανένα κενό τότε ο δείκτης λόγω της σειράς $array_pos++ θα αυξηθεί
κατά 1 με αποτέλεσμα να έχουμε υπερχείλιση του πίνακα, έτσι πρέπει να το
αποτρέψουμε.
Τέλος, αν τελικά δεν υπάρχει «σπάσιμο» της αλληλουχίας τότε αυξάνεται ο
μεγαλύτερος αριθμός του πίνακα κατά 1. Το else υπάρχει για παν ενδεχόμενο. Σε
περίπτωση που η τιμή της μεταβλητής $final_num επιστρέψει -1 τότε κάτι πήγε
στραβά.
if ($final_num != $compare_num)
{
$final_num = max($array_name) + 1; // Ο τελικός αριθμός είναι το μέγιστο αποθηκευμένο στοιχείο
που έχει ο πίνακας + 1.
return $final_num;
}
else // Αν τελικά κάτι δεν πάει καλά, επέστρεψε -1. Αποτελεί τιμή εσφαλμένης εκτέλεσης.
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{
}

return -1;

Η τρίτη συνάρτηση είναι η randomString() η οποία παράγει τέσσερις τυχαίους
χαρακτήρες μέσα από μία δοσμένη συμβολοσειρά. Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί
κάτι ιδιαίτερο και δεν θ’ αναλυθεί. Απλά να σημειωθεί ότι εδώ χρησιμοποιήθηκε η
συνάρτηση mt_rand() αντί της rand(). Η mt_rand() σύμφωνα με την επίσημη
ιστοσελίδα της PHP (http://php.net/manual/en/function.mt-rand.php) είναι τέσσερις
φορές ταχύτερη.
Η τελευταία συνάρτηση είναι η exportMysqlToCsv(filename, filename, table_field), η
οποία εξάγει έναν πίνακα MySQL σε μορφή CSV.
function exportMysqlToCsv($filename_filling, $filename_multiple, $delete_lec)

Η συνάρτηση υλοποιεί την εξής τεχνική: πρώτα ξεχωρίζουμε τις επικεφαλίδες του
κάθε πεδίου του πίνακα όπου γράφονται χωρίς εισαγωγικά και έπειτα ξεχωρίζουμε τα
πραγματικά δεδομένα όπου γράφονται μέσα σε εισαγωγικά.
$fp_filling = fopen("./CSV/$filename_filling", "w") or die("can't open file");
$fp_multiple = fopen("./CSV/$filename_multiple", "w") or die("can't open file");;
$res_filling = mysql_query("SELECT * FROM filling_questions WHERE IDD='$delete_lec'");
$res_multiple = mysql_query("SELECT * FROM multiple_questions WHERE IDD='$delete_lec'");
$row_filling = mysql_fetch_assoc($res_filling);
$row_multiple = mysql_fetch_assoc($res_multiple);

Αφού γίνουν οι τετριμμένες ενέργειες αρχικά εξάγουμε τις επικεφαλίδες του πίνακα.
Στη συνέχεια όπως δείχνεται παρακάτω περνάμε όλες τις επικεφαλίδες και ορίζουμε
ως χαρακτήρα που χωρίζει τα πεδία το κόμμα (,) και επίσης περικλείουμε τα πεδία σε
εισαγωγικά ("").
$line = "";
$comma = "";
foreach($row_filling as $name => $value)
{
$line .= $comma . '"' . str_replace('"', '""', $name) . '"';
$comma = ",";
}
$line .= "\n";
fputs($fp_filling, $line);

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα πεδία αλλά μόνο που πριν το
κάνουμε αυτό θα πρέπει να εξαιρέσουμε τις επικεφαλίδες τις οποίες εξάγαμε ήδη
mysql_data_seek($res_filling, 0);
mysql_data_seek($res_multiple, 0);

και το μόνο που κάνουμε είναι να θέσουμε τον δείκτη αναζήτησης δεδομένων στο 0.
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6.7. admin_epeksergasia_arxeion.php
Το παρόν αρχείο ενεργοποιείται μόλις ο διαχειριστής επιλέξει από το μενού την
Επεξεργασία των διαλέξεων. Μέσα από εδώ μπορεί να επιλέξει κάποια διάλεξη για
να την επεξεργαστεί ή να ανεβάσει αρχεία σε κάποια διάλεξη.

6.7.1. Επεξεργασία Αρχείων
Όσον αφορά την επεξεργασία των αρχείων των διαλέξεων, ο διαχειριστής αρχικά
καλείται να επιλέξει την διάλεξη στην οποία ανήκουν τα αρχεία τα οποία θέλει να
επεξεργαστεί.
echo"<form name='find_lectures' action='allagi_arxeion.php' method='post' enctype='multipart/formdata'>";
$query1 = "SELECT IDD FROM lectures";
$result1 = mysql_query($query1, $db_conn);
echo"<h3 align=center>";
echo"<select name='dialeksi'>";
echo"<option value='0' selected>Επιλογή";
$dial = 1;

// Βοηθητική μεταβλητή μετρητής.

while($row = mysql_fetch_array($result1))
{
echo"<option value=$dial>Διάλεξη ".$row['IDD'];
$dial++;
}
echo"</select>";
echo"<input type='submit' value='Εμφάνιση'>";
echo"</h3>";
echo"</form>";

Αφού προηγείται η σύνδεση στη βάση δεδομένων, ξεκινάει μία φόρμα η οποία όταν ο
διαχειριστής πατήσει το κουμπί της Εμφάνισης θα σταλεί στο αρχείο
allagi_arxeion.php. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα select box το οποίο παίρνει από
τη βάση τις διαλέξεις που είναι αποθηκευμένες εκεί με σκοπό να τις εμφανίσει.

6.7.1.2. Αρχείο allagi_arxeion.php
$dialeksi=$_POST['dialeksi'];
echo "<h2 align=center>Αρχεία Διάλεξης".$dialeksi."</h2>";
$query1 = "SELECT ID, name, size, type FROM lectures_files where IDD=$dialeksi";
$result1 = mysql_query($query1, $db_conn);
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echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo

"<table border='1' align=center>";
"<tr>";
"<th>Όνομα</th>";
"<th>Μέγεθος</th>";
"<th>Τύπος</th>";
"<th>Ενέργεια</th>";
"</tr>";

//anoigma katalogou gia diabasma
$current_dir='files_dialekseon';
$dir=opendir($current_dir);

echo"<form name='find_lectures' action='allagi_arxeion2.php' method='post'
enctype='multipart/form-data'>";
$x = 0;
// Βοηθητική μεταβλητή μετρητής.
$ID = array(); // Πίνακας στον οποίο θ' αποθηκευτούν τα ΑΜ του πίνακα users.
while($row = mysql_fetch_array($result1))
{
$ID[$x] = $row['ID'];
$x++;
echo "<tr>";
echo "<td><a href=files_dialekseon/".$row['name']."
target='blank'>".$row['name']."</a></td>";
echo "<td>".$row['size']."</td>";
echo "<td>".$row['type']."</td>";
echo "<td><select name='epilogi$x'>";
echo "<option value='zero' selected>Επιλογή Εργασίας</option>";
echo "<option value='delete'>Διαγραφή</option>";
echo"</select></td>";
}

echo "</tr>";

echo "</table>";
$_SESSION['counter'] = $x; // Δημιουργία συνόδου της τελικής τιμής του μετρητή x.
$_SESSION['arrayID'] = $ID; // Δημιουργία συνόδου του πίνακα των ID.
echo"<h3 align=center>";
echo"<input type='submit' value='Υποβολή' onClick='return confirmation()'>";
echo"</h3>";
echo"</form>";

Αρχικά γίνεται POST η μεταβλητή η οποία περιέχει τον αριθμό της διάλεξης στην
οποία θα επεξεργαστούν τα αρχεία. Στη συνέχεια από το query1 γίνεται επιλογή του
ID, του ονόματος, του μεγέθους και του τύπου των αρχείων τα οποία ανήκουν στην
διάλεξη την οποία έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
Τα στοιχεία αυτά από το query1 για κάθε αρχείο, θα εμφανιστούν σε μορφή πίνακα.
Συνεχίζοντας, γίνεται δήλωση του φακέλου (files_dialekseon) ο οποίος περιέχει τα
αρχεία με σκοπό να ανοίξει ο φάκελος και να μπορεί να ο διαχειριστής να δει τα
αρχεία.
Όταν ο διαχειριστής επιλέξει την διαγραφή του αρχείου γίνεται άνοιγμα του αρχείου
allagi_arxeion2.php μέσα από την φόρμα.
Σε κάθε γραμμή του νέου πίνακα που δημιουργείται εμφανίζεται το όνομα του
αρχείου, μέσα από το οποίο μπορεί να ανοίξει ο διαχειριστής σε νέο παράθυρο, το
μέγεθος, και ο τύπος του. Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει σε αυτά τα αρχεία ο
διαχειριστής, είναι να τα ανοίξει ή να τα διαγράψει.
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Η τελική τιμή του x και των ID αποθηκεύονται με SESSION με σκοπό την αποστολή
τους στο αρχείο allagi_arxeion2.php.
Πατώντας το κουμπί της Υποβολής, καλείται η συνάρτηση confirmation() η οποία
ελέγχει αν κάποιο αρχείο έχει επιλεγεί για διαγραφή, και βγάζει μήνυμα το οποίο
ρωτάει τον διαχειριστή αν είναι σίγουρος για την κίνηση του.

6.7.1.3. Αρχείο allagi_arxeion2.php
Σε αυτό το αρχείο γίνεται η διαγραφή των αρχείων μέσα από τη βάση δεδομένων.
$x = $_SESSION['counter'];
$ID = $_SESSION['arrayID'];
for ($i=1; $i<=$x; $i++)
{
$rec = "epilogi$i";
if ($_POST[$rec] == 'delete')
{
$query = "delete from lectures_files where ID=".$ID[$i-1];
$result = mysql_query($query, $db_conn) or die(mysql_error());
}
}

Σε αυτό το κομμάτι κώδικα, γίνεται ανάκληση του x και των ID από το προηγούμενο
αρχείο. Συνεχίζοντας με μία επανάληψη γίνεται αναζήτηση αν για κάθε αρχείο έχει
επιλεγεί να διαγραφτεί. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί να γίνει διαγραφή του
αρχείου, εκτελείται το query το οποίο κάνει την διαγραφή

6.7.2. Προσθήκη νέου αρχείου
Μέσα από αυτό το κομμάτι κώδικα γίνεται το ανέβασμα ενός αρχείου στην ανάλογη
διάλεξη.
echo"Προσθήκη Νέου Αρχείου:";
echo"<br><br>";
echo"<form name='upload_lectures' action='upload3.php' method='post' enctype='multipart/formdata' >";
echo"<select name='updialeksi'>";
echo"<option value='0' selected>Επιλογή Διάλεξης";
$up_dialeksi = 1;
while($row = mysql_fetch_array($result2))
{
//$UP[$up_dialeksi] = $row['IDD'];
echo"<option value=$up_dialeksi>Διάλεξη ".$row['IDD'];
$up_dialeksi++;
}
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echo"</select>";
echo"<table width='350' border='0' cellpadding='1' cellspacing='1'>";
echo"<tr>";
echo"<td width='246'>";
echo"<input type='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='128000000'>";
echo"<input name='userfile' type='file'>";
echo"</td>";
echo"<td width='80'><input type='submit' value='Upload'></td>";
echo"</tr>";
echo"</table>";
echo"</form>";

Αρχικά δημιουργείται μία φόρμα η οποία αποστέλλει στο αρχείο
upload3.php.Παρατηρούμε ότι έχουμε enctype multipart/form – data, αυτό γίνεται
διότι η φόρμα μας απαιτεί binary data, όπως είναι τα περιεχόμενα των αρχείων προς
ανέβασμα.
Ακολουθεί ένα select box το οποίο παίρνει τις τιμές των διαλέξεων που υπάρχουν. Η
αρχική, επιλεγμένη τιμή είναι το 0, κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί σε κάποια διάλεξη.
Στη συνέχεια δημιουργείται ένας πίνακας ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο για το
ανέβασμα των αρχείων.

6.7.2.1. Αρχείο upload3.php
Σε αυτό το αρχείο πραγματοποιείται το ανέβασμα του αρχείου και η αποθήκευση του
στον πίνακα lectures-files.
$updialeksi=$_POST['updialeksi'];
echo $updialeksi;
$fileName = $_FILES['userfile']['name'];
$tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$fileSize = $_FILES['userfile']['size'];
$fileType = $_FILES['userfile']['type'];

if ($_FILES['userfile']['error']>0)
{
echo"Problem:";

}
else

switch ($_FILES['userfile']['error'])
{
case 1: echo "File exceeded upload_max_filesize:"; break;
case 2: echo "File exceeded max_filesize:"; break;
case 3: echo "File only partially uploaded"; break;
case 4: echo "No file uploaded"; break;
}
//exit;
echo "Return Code: ".$_FILES['userfile']['error']."<br />";
{
$upfile='files_dialekseon/'.$_FILES['userfile']['name'];
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move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'],
"files_dialekseon/" .$_FILES['userfile']['name']);
echo "Stored in: "."files_dialekseon/".$_FILES['userfile']['name'];
$fileName = $_FILES['userfile']['name'];
$fileSize = $_FILES['userfile']['size'];
$fileType = $_FILES['userfile']['type'];
$tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$query1 = "INSERT INTO lectures_files(ID, IDD, name, type, size)".
"VALUES ('NULL', '$updialeksi', '$fileName', '$fileType', '$fileSize')";
mysql_query($query1) or die('Error, query failed');
echo "<br>File $fileName uploaded<br>";
echo
echo
echo
echo
}

"Upload: ".$_FILES['userfile']['name']."<br />";
"Type: ".$_FILES['userfile']['type']."<br />";
"Size: ".($_FILES['userfile']['size'] / 1024)." Kb<br />";
"Temp file: ".$_FILES['userfile']['tmp_name']."<br />";

echo "<br>File $fileName uploaded<br>";

Αρχικά γίνεται η αποστολή με session της διάλεξης στην οποία θα αποθηκευτεί το
αρχείο.
Στη συνέχεια ξεκινάει ένας έλεγχος για το αν το αρχείο έχει κάποιο λάθος.
Αν υπάρχει κάποιο λάθος κατά το ανέβασμα του αρχείου. Μέσω μιας switch γίνεται
έλεγχος σε ποια περίπτωση υπάρχει error κατά το ανέβασμα των αρχείων. Στην
περίπτωση που υπάρχει η τιμή 1, σημαίνει ότι το λάθος αφορά το upload max filesize,
στην περίπτωση με τιμή 2 έχουμε ότι το αρχείο ξεπερνάει το μέγιστο μέγεθος που
έχουμε θέσει στην φόρμα της προηγούμενης παραγράφου. Η τιμή 3 σημαίνει ότι το
αρχείο έχει ανεβεί μερικώς, ενώ τέλος η τιμή 4 σημαίνει ότι το αρχείο δεν έχει ανέβει.
Αν δεν υπάρχει λάθος, το αρχείο αποθηκεύεται στον φάκελο files_dialekseon. Γίνεται
η εισαγωγή του στον πίνακα lectures_files, όπου εκεί καταχωρούνται ένα ID, το
όνομα του, η διάλεξη στην οποία ανήκει, το όνομα, ο τύπος και τέλος το μέγεθος του
αρχείου.
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