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1. Εισαγωγή 

 

 

Ο όρος «ηλεκτρονική µάθηση» ή E-Learning χαρακτηρίζει ένα διακριτό τύπο 

εκπαίδευσης, όπου χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία ως βασικό µέσο 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε σκοπό την παραγωγή, προώθηση, παράδοση και 
διευκόλυνση εξατοµικευµένης µάθησης οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µέσα από 

ένα χρηστοκεντρικό περιβάλλον. Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκπαίδευσης είναι 
βασικά ένα πακέτο λογισµικού που οργανώνει, διαµοιράζει και καταγράφει τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσα από µια κεντρική διεπιφάνεια, σ’ ένα τοπικό 

ή ευρύτερο δίκτυο. Οι µαθητές µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα και να 

υποβάλουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Το Σ∆Ε το οποίο θα 

αναλύσουµε στην εργασία είναι το Moodle. Θεωρούµε ότι έχουµε το σύστηµα 

διαχείρισης εκπαίδευσης - Moodle στο οποίο συµµετέχουν καθηγητές, µαθητές σε 
ηλεκτρονικά µαθήµατα. Οι µαθητές µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα και 
να υποβάλουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Οι εργασίες βαθµολογούνται 
από τους καθηγητές και στην ολοκλήρωση της παρακολούθησης των µαθηµάτων 
βγαίνει ο τελικός βαθµός.   
 Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Σ∆Π, Content Management 

Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρµογές που επιτρέπουν την online 

τροποποίηση του περιεχοµένου ενός δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές µέσω του 

διαδικτύου ενηµερώνουν το περιεχόµενο στο Σ∆Π, το οποίο είναι εγκατεστηµένο 

σ' ένα διακοµιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόµατα διαθέσιµες πάλι µέσω του 

διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου. Το CMS 

το οποίο θα αναλύσουµε στην εργασία είναι το Joomla. Θεωρούµε ότι έχουµε το 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου CMS – Joomla στο οποίο οι καθηγητές 
µπορούν να παρακολουθήσουν και να τροποποιήσουν τα δεδοµένα που είναι 
καταχωρηµένα στο  Moodle. Η ενηµέρωση και η επικοινωνία γίνεται µέσω 

υπηρεσιών Ιστού – web services και συγκεκριµένα µε το SOAP. 

 Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά η είσοδος µαθητών στο Μοodle, η 

εγγραφή τους σε µαθήµατα και η παρακολούθηση τους. Η είσοδος των 
καθηγητών στην σελίδα του  Joomla και η παρακολούθηση – τροποποίηση 

δεδοµένων στο  Μοodle. Η ενηµέρωση και η επικοινωνία µεταξύ των δύο 

εφαρµογών γίνεται µέσω υπηρεσιών Ιστού (Web Services). Συγκεκριµένα 
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χρησιµοποιείται το service SOAP (Simple Object Access Protocol ) για την 
µεταφορά των δεδοµένων. Σκοπός είναι να ανακτήσουµε και να τροποποιήσουµε 
δεδοµένα του  Moodle όχι από την βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται 
αλλά µέσω του  SOAP. Η µεταφορά δεδοµένων είναι αµφίδροµη, µπορεί δηλαδή 

να γίνει ανάκτηση από το Moodle αλλά και αντίστροφα να τροποποιήσουµε ήδη 

υπάρχουσα δεδοµένα µέσω του  CMS – Joomla που έχουν πρόσβαση οι 
καθηγητές. 
 

 

 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

 

2.1 Ηλεκτρονική µάθηση 

 

Ο όρος «ηλεκτρονική µάθηση» χαρακτηρίζει ένα διακριτό τύπο εκπαίδευσης, 
όπου χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία ως βασικό µέσο ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές µε σκοπό την παραγωγή, προώθηση, παράδοση και διευκόλυνση 

εξατοµικευµένης µάθησης οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µέσα από ένα 

χρηστοκεντρικό περιβάλλον. Ο όρος e-Learning καλύπτει πλήθος εφαρµογών και 
διαδικασιών, όπως είναι, ενδεικτικά, η µάθηση µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και δικτύων υπολογιστών και οι εικονικές αίθουσες (virtual classrooms). 

Περιλαµβάνει τη διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού µέσω διαδικτύου, 

ενδοδικτύων (LAN/WAN), κασετών ήχου και βίντεο, δορυφορικής ή 

αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης, cdrom κ.ά. 

 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων µε 
έµµεση πληροφόρηση και καθοδήγηση, που περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες 
και άλλες µορφές εκµάθησης από απόσταση. Επίσης µπορεί να οριστεί και ως µια 

διαδικασία όπου ο διδασκόµενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον 
διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα, και η τεχνολογία µε διάφορους τρόπους 
διαµεσολαβεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας παιδαγωγικής διάστασης 



 5 

ορισµός θα την όριζε ως την εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί το µαθητή 

πώς να µαθαίνει µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µια ευρετική 

πορεία αυτοµάθησης και γνώσης.  

 

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης 
 

Έτσι, όταν πλέον γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση από απόσταση (ή 

τηλεκπαίδευση) εννοείται κυρίως η εκπαίδευση που υλοποιείται µε τη χρήση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, ενώ συχνά αντικαθίσταται 
από άλλους όρους, όπως «εικονική µάθηση» (virtual learning), «διαµοιρασµένη 

µάθηση» (distributed learning) κ.ά. 

 Το διαδίκτυο πολύ σύντοµα παρουσιάστηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα 

σαν ένα µέσο µε µεγάλη εκπαιδευτική αξία, κυρίως λόγω της δυνατότητας που 

παρέχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό χωρίς χωρικούς ή/και χρονικούς 
περιορισµούς, ενώ παράλληλα έρευνες έδειξαν πως έχει θετική επίδραση στην 
προσέλκυση και στη µάθηση των εκπαιδευοµένων συµβάλλοντας έτσι στην 
ανάπτυξη µιας νέας εκπαιδευτικής µεθόδου, της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης από 

Απόσταση (Web based distance learning), που σήµερα πλέον περιλαµβάνεται 
στον όρο «ηλεκτρονική µάθηση» (e-Learning), καλύπτοντας και τους ορισµούς 
Distance Learning, Virtual Learning Environment. 

 Η αξιοποίηση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς αυξάνει συνεχώς. 
Τεχνολογίες δικτύων και πρωτόκολλα επικοινωνίας, που υλοποιήθηκαν και 
εξελίσσονται, δηµιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη 

αλληλεπιδραστικών εφαρµογών πραγµατικού χρόνου. Η ενσωµάτωση 

πολυµεσικών στοιχείων, µε συνδέσεις µεταξύ διαφορετικών αρχείων, µετέτρεψε 
το διαδίκτυο σε µια απέραντη βάση πληροφοριών, ενώ σταδιακά το λογισµικό 

παύει να βρίσκεται στο τερµατικό του χρήστη και παρέχεται διαδικτυακά.  

 

Μορφές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  
 

  Η σύγχρονη, η ασύγχρονη και η µικτή. Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση οι 
συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας σε «πραγµατικό χρόνο» 

χρησιµοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, γι’ αυτό και η διαδικασία µοιάζει 
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αρκετά µε τη συµβατική διδασκαλία. Αντίθετα, στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

οι συµµετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό 

υλικό είναι ψηφιακό και παρέχεται στον εκπαιδευόµενο είτε σταδιακά µε την 
πορεία του µαθήµατος, όπου ο εκπαιδευτής καθορίζει τη ροή της διδασκαλίας, 
είτε ολόκληρο στην έναρξη του µαθήµατος, όπου ο εκπαιδευόµενος 
προγραµµατίζει ατοµικά το ρυθµό µάθησης, γι’ αυτό και θεωρείται περισσότερο 

ευέλικτη. Συχνά, όµως, χρησιµοποιούνται και οι δυο µορφές τηλεκπαίδευσης, 
συµπληρώνοντας η µία την άλλη, ώστε να γίνεται εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων και των δύο. Ως βάση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα µπορούσε 
να θεωρηθεί ακόµη και µία απλή ιστοσελίδα, στην οποία ο εκπαιδευτής ανεβάζει 
το υλικό του µαθήµατος και στη συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι παραδίδουν τις 
εργασίες τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ωστόσο σήµερα κάτι τέτοιο θα 

ήταν πολύ λίγο, καθώς µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, την αποκτηθείσα εµπειρία 

και τους ολοένα πιο απαιτητικούς χρήστες, µια ικανοποιητική πλατφόρµα για 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση πρέπει και µπορεί να υποστηρίζει, µέσω µιας ενιαίας 
και φιλικής προς τον χρήστη διεπιφάνειας, τις εξής βασικές λειτουργίες : 
 

• Κατανοµή της πληροφορίας (Information distribution)  

• ∆ιαχείριση του µαθησιακού υλικού (Management of learning material)  

• Παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων επικοινωνίας (Multiple communication     

facilities)  

• ∆ιαχείριση τάξης (Class management)  

 

 Το σχήµα µε το οποίο λειτουργεί σήµερα η (κατά βάση, ασύγχρονη) 

τηλεκπαίδευση βασίζεται σε µια ετερογενή πληθώρα συγκεκριµένων εφαρµογών, 
µε τη βοήθεια των οποίων αναπτύσσονται, σε κατάλληλα διαµορφωµένους 
δικτυακούς τόπους, ηλεκτρονικά µαθήµατα και λειτουργούν εικονικές τάξεις, 
καλύπτοντας πλέον ένα ευρύ φάσµα θεµατικών πεδίων, τόσο συµπληρωµατικά µε 
την παραδοσιακή εκπαίδευση όσο και αποκλειστικά από απόσταση, µέσω 

διαδικτύου. Οι εφαρµογές αυτές, παρέχοντας ένα σύνολο εργαλείων για 

επικοινωνία, διανοµή διδακτικού υλικού, διαχείριση οµάδων εκπαιδευοµένων, 
αξιολόγηση, καθώς και wikis, ιστολόγια (blogs), RSS και τρισδιάστατα 
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περιβάλλοντα µάθησης, τυπικά ονοµάζονται «Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Εκπαίδευσης» (Learning Management Systems - LMS). 

 

 

2.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εκπαίδευσης - Learning Management Systems 

–  LMS 

 

Ένα Σ∆Ε είναι βασικά ένα πακέτο λογισµικού που οργανώνει, διαµοιράζει και 
καταγράφει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσα από µια κεντρική διεπιφάνεια, 

σ’ ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο. Οι βασικές λειτουργίες του περιλαµβάνουν:  
• Ελεγχόµενη και ασφαλή πρόσβαση στα διδακτικά υλικά 

• Παρουσίαση της διδακτέας ύλης σε αυτοτελείς δοµικές µονάδες (modules) 

• Καταγραφή των στοιχείων και της προόδου του µαθητή  

• Υποστήριξη της online µάθησης και της πρόσβασης σε άλλες πηγές  
• Σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή 

• Επικοινωνία του µαθητή µε τον εκπαιδευτή ή τους συµµαθητές του  

• Σχηµατισµό οµάδων εκπαιδευοµένων 
• ∆ιασύνδεση µε εξωτερικά συστήµατα 

 

2.2.1 Βασικές λειτουργίες Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Εκπαίδευσης 
 

• Κατανοµή της πληροφορίας (Information distribution)  

• ∆ιαχείριση του µαθησιακού υλικού (Management of learning material)  

• Παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων επικοινωνίας (Multiple communication 

 facilities)  

• ∆ιαχείριση τάξης (Class management)  

 

Ειδικότερα θα πρέπει:  
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• Να υποστηρίζει κάποιου είδους πιστοποίηση των χρηστών αλλά και 
 χωρισµό  τους σε οµάδες, έτσι ώστε η ίδια πλατφόρµα να µπορεί να 

 χρησιµοποιηθεί για  περισσότερα από ένα µαθήµατα 

 

• Να έχει φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες (εκπαιδευόµενους και 
 εκπαιδευτές) 
 

• Να υποστηρίζει προσαρµογή του περιβάλλοντος ανάλογα µε τις προτιµήσεις 
 του κάθε χρήστη. Επίσης να κρατάει πληροφορίες για τον χρήστη 

 (δηµιουργία  profiles) και να τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση.  

 

• Το περιβάλλον να ανοίγει µε απλό φυλλοµετρητή (web browser), ώστε να 

 είναι  προσβάσιµο από παντού µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, και 
 να µην είναι απαραίτητη η εγκατάσταση άλλου λογισµικού από  τους 
 χρήστες 
 

• Να παρέχει εύκολο τρόπο για την τοποθέτηση αφενός του υλικού του 

 µαθήµατος από τον εκπαιδευτή και αφετέρου των εργασιών των 
 εκπαιδευοµένων 
 

• Να υποστηρίζει την παρουσίαση αρχείων βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ.  

 

• Να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες τοπικής αποθήκευσης του υλικού του 

 µαθήµατος για επεξεργασία εκτός δικτύου 

 

• Το υλικό του µαθήµατος να προσφέρεται και σε εύκολα εκτυπώσιµη µορφή, 

 για τους χρήστες εκείνους που προτιµούν έντυπο υλικό 

 

• Να υποστηρίζει τη δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion forums) και 
 δωµατίων συζητήσεων (chat rooms), για την ασύγχρονη επικοινωνία 

 εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτή, αλλά και για συζήτηση σε πραγµατικό 

 χρόνο 
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• Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), για την καλύτερη 

επικοινωνία  των χρηστών, και να έχει ηµερολόγιο µε τις προθεσµίες και άλλα 

σηµαντικά  γεγονότα 

• Να υποστηρίζει την εύκολη δηµιουργία διαγωνισµάτων (online tests) και να 

 παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευοµένων 

 

2.3 Παρουσίαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εκπαίδευσης Moodle 

Εισαγωγή  

 Το Moodle είναι ένα λογισµικό πακέτο για την παραγωγή µαθηµάτων στο 

διαδίκτυο. Είναι ένα υπό ανάπτυξη project σχεδιασµένο για να υποστηρίζει το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και περιλαµβάνει µαθήµατα, εργασίες και ότι άλλο 

συµπεριλαµβάνεται σε µία εκπαιδευτική κοινότητα. Το Moodle παρέχεται 
ελεύθερα ως Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (υπό τους όρους της άδειας GNU 

Public License). Αυτό σηµαίνει ότι το Moodle έχει πνευµατικά δικαιώµατα. Μας 
Επιτρέπεται η αντιγραφή, η χρήση και η παραµετροποίηση του Moodle µε 
δεδοµένη τη συµφωνία της παροχής του πηγαίου κώδικα στους άλλους. ∆εν θα 

πρέπει να αφαιρείτε η αρχική άδεια και τα πνευµατικά δικαιώµατα και να γίνεται 
εφαρµογή της ίδιας άδειας σε όλες τις παραγόµενες εργασίες. Το Moodle µπορεί 
να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή, να τρέξει PHP και να υποστηρίξει 
µια βάση δεδοµένων τύπου SQL (για παράδειγµα MySQL). Λειτουργεί σε 
Windows καθώς και σε πολλές εκδοχές του Linux (για παράδειγµα Red Hat ή 

Debian GNU). Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες οι οποίες βασίζονται πάνω στο 

Moodle. Η λέξη Moodle ήταν στην αρχή ακρωνύµιο του Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειµενοστραφές ∆υναµικό 

περιβάλλον Μάθησης), που είναι πολύ χρήσιµο για τους προγραµµατιστές και 
τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Το περιβάλλον του Moodle ανταποκρίνεται 
ακριβώς στον τρόπο που ο εκπαιδευτής ή ο µαθητής προσεγγίζουν τη διδασκαλία 

ή τη µάθηση σε ένα online µάθηµα.  
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2.4 CMS 

  

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Σ∆Π, Content Management Systems, 

CMS) είναι διαδικτυακές εφαρµογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση του 

περιεχοµένου ενός δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές µέσω του διαδικτύου 

ενηµερώνουν το περιεχόµενο στο Σ∆Π, το οποίο είναι εγκατεστηµένο σ' ένα 

διακοµιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόµατα διαθέσιµες πάλι µέσω του 

διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου. 

Ο όρος Content Management Systems (CMS, Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Περιεχοµένου) αναφέρεται στις εφαρµογές που επιτρέπουν στον πελάτη να 

διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόµενο, όπως κείµενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., 

µε εύκολο τρόπο, συνήθως παρόµοιο µε αυτόν της χρήσης ενός κειµενογράφου. 

Οι εφαρµογές διαχείρισης περιεχοµένου επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχόµενου 

χωρίς να είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές µε τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων ή γραφικών, καθώς συνήθως τα κείµενα γράφονται µέσω κάποιων 
online html editors, ειδικών δηλαδή κειµενογράφων, παρόµοιων µε το MS Word, 

που επιτρέπουν τη µορφοποίηση των κειµένων όποτε υπάρχει ανάγκη. Οι αλλαγές 
του site µπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεµένος 
στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να έχει εγκατεστηµένα ειδικά προγράµµατα 

επεξεργασίας ιστοσελίδων, γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός απλού φυλλοµετρητή 

ιστοσελίδων (browser), ο χρήστης µπορεί να συντάξει ένα κείµενο και να 

ενηµερώσει άµεσα το δικτυακό του τόπο. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή και χρήση ενός συστήµατος 
διαχείρισης περιεχοµένου είναι πολλά και σηµαντικά: 

• κανονικοποίηση της διαδικασίας δηµιουργίας της πληροφορίας 
• ταχύτεροι χρόνοι δηµιουργίας νέων σελίδων και αλλαγών σε υπάρχουσες 
• µεγαλύτερη συνέπεια στην εµφάνιση 

• βελτιωµένη πλοήγηση στο site 

• αυξηµένη ευελιξία στο site 

• υποστήριξη αποκεντροποιηµένου συστήµατος ενηµέρωσης 
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• αυξηµένη ασφάλεια 

• µείωση της επανάληψης της πληροφορίας 
• αυξηµένη δυνατότητα επέκτασης 
• µειωµένο κόστος συντήρησης 

Επιπρόσθετα, τα σηµαντικότερα οφέλη που προσφέρει ένα CMS είναι η πλήρη 

υποστήριξη των επιχειρηµατικών στόχων και της στρατηγικής σας. 

2.4.1 Η ανατοµία ενός CMS 

 

Η λειτουργικότητα ενός συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου, µπορεί να 

αναλυθεί στις εξής βασικές κατηγορίες: 
 

• δηµιουργία περιεχοµένου 

• διαχείριση περιεχοµένου 

• δηµοσίευση 

• παρουσίαση 

 

 

∆ηµιουργία περιεχοµένου 

 

Το πρώτο τµήµα ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου,  είναι ένα 

εύχρηστο περιβάλλον συγγραφής, σχεδιασµένο να λειτουργεί όπως οι βασικές 
λειτουργίες του Word. Έτσι, ακόµη και οι χρήστες χωρίς ιδιαίτερη τεχνική γνώση, 

µπορούν να δηµιουργούν νέες σελίδες ή να ενηµερώνουν το περιεχόµενο 

παλαιών, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν HTML ή κάποια άλλη γλώσσα 

δηµιουργίας ιστοσελίδων. 
Επίσης, το CMS, επιτρέπει τη διαχείριση της δοµής του site. ∆ηλαδή που θα 

τοποθετηθούν οι νέες σελίδες και τον τρόπο αλληλοσύνδεσης τους. Κάποια 

συστήµατα επιτρέπουν την εύκολη αναδιάρθρωση του site χωρίς να 

δηµιουργούνται "σπασµένοι" σύνδεσµοι. 
Σχεδόν όλα τα συστήµατα CMS, προσφέρουν ένα εύχρηστο περιβάλλον 
επεξεργασίας κειµένου µέσα από τον browser σας, γεγονός που απλοποιεί ακόµη 
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περισσότερο την υλοποίηση του συστήµατος και επιτρέπει την αποµακρυσµένη 

ενηµέρωση του περιεχοµένου και του site. 

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα αποτελεί ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του CMS. 

Παρέχοντας έναν απλό και εύχρηστο µηχανισµό συντήρησης του site, η 

δηµιουργία του περιεχοµένου και των σελίδων µπορεί να ενσωµατωθεί στη 

διαδικασία της καθηµερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Για παράδειγµα, ο 

υπεύθυνος προώθησης συντηρεί και ενηµερώνει το τµήµα των δελτίων τύπου, ενώ 

ο υπεύθυνος των προϊόντων ενηµερώνει τον προϊοντικό κατάλογο σας. 
 

∆ιαχείριση Περιεχοµένου 

 

Αυτή η κεντρική αποθήκευση, προσφέρει µία πλειάδα χρήσιµων χαρακτηριστικών 
όπως: 
 

• Παρακολούθηση όλων των εκδόσεων µιας σελίδας καθώς και ποιος έκανε 
 τις αλλαγές και πότε.  
• ∆ιασφάλιση ότι οι αλλαγές σε κάθε τµήµα του site, µπορούν να γίνουν µόνο 

 από τα άτοµα στα οποία έχει δοθεί το δικαίωµα αλλαγών στο συγκεκριµένο 

 τµήµα.  

• Ολοκλήρωση µε άλλα υπάρχοντα συστήµατα πληροφορικής υποστήριξης 
 

Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, ένα CMS παρέχει µια σειρά από 

δυνατότητες ελέγχου της ροής της εργασίας. Για την καλύτερη κατανόηση τους, 
ακολουθεί ένα παράδειγµα: 

 

Όταν µια σελίδα δηµιουργείτε από τον συντάκτη, αποστέλλεται αυτόµατα στον 
προϊστάµενο του για έγκριση και στη συνέχεια στην οµάδα του site για την 
επιµέλεια του περιεχοµένου. Τέλος στέλνεται και στο νοµικό τµήµα για την 
έγκριση του πριν δηµοσιευθεί αυτόµατα στο site. 

Σε κάθε βήµα, το CMS, παρακολουθεί την κατάσταση της σελίδας και 
ενηµερώνει τα αρµόδια τµήµατα και ανθρώπους για την πρόοδο της. 
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Με αυτό τον τρόπο, µπορούν να απασχοληθούν περισσότερα άτοµα στη 

διαχείριση του site, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας, 
ακρίβειας και συνέπειας της πληροφορίας. 
 

∆ηµοσίευση 

 

Όταν ολοκληρωθεί η δηµιουργία του τελικού κειµένου, αυτό µπορεί να 

δηµοσιευθεί στο site µας. Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου διαθέτουν 
ισχυρούς µηχανισµούς δηµοσίευσης, οι οποίοι επιτρέπουν την αυτόµατη 

µορφοποίηση της σελίδας κατά τη δηµοσίευση της. Μπορούν επίσης να 

επιτρέψουν την ταυτόχρονη δηµοσίευση του ίδιου περιεχοµένου σε πολλαπλά 

site. Φυσικά, κάθε site έχει διαφορετική εµφάνιση. Έτσι το CMS επιτρέπει στους 
γραφίστες και web designers να καθορίσουν την εµφάνιση που θα χρησιµοποιηθεί 
από το σύστηµα. Οι δυνατότητες δηµοσίευσης διασφαλίζουν τη σταθερή και 
οµοιόµορφη εµφάνιση των σελίδων σε όλο το site, διαθέτοντας υψηλά επίπεδα 

εµφάνισης. Τέλος, επιτρέπει στους συντάκτες - δηµιουργούς του περιεχοµένου, να 

επικεντρωθούν στην συγγραφή της πληροφορίας, αφήνοντας στο σύστηµα τη 

φροντίδα της παρουσίασης της. 
 

Παρουσίαση 

 

Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, µπορεί επίσης να παρέχει διάφορα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και 
αποτελεσµατικότητα του site. Για παράδειγµα, το CMS θα φροντίσει για την 
πλοήγηση στο site, δηµιουργώντας τα απαραίτητα links ανάλογα µε το υπάρχον 
περιεχόµενο. Επίσης, διευκολύνει την υποστήριξη διαφορετικών browsers ή και 
χρήστες µε δυσκολίες. To Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να κάνει το site σας δυναµικό και διαδραστικό, αυξάνοντας 
κατακόρυφα την αποτελεσµατικότητα του. 
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2.5 Joomla 

 

 To Joomla είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου το 

οποίο έχει χαρακτηριστεί από τους δεκάδες χιλιάδες χρήστες του ως το καλύτερο 

CMS στον κόσµο, διότι έχει τεράστιες δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα 

εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης. Μόλις 
εγκατασταθεί, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου µπορεί να συνδεθείτε µε την 
κονσόλα διαχείρισης και να δηµιουργήσει τµήµατα, κατηγορίες, άρθρα µε 
περιεχόµενο, δηµοσκοπήσεις και  πολλά άλλα. Η διαχείριση ολόκληρης της 
ιστοσελίδας γίνεται από το administration panel το οποίο αποτελεί ένα εύχρηστο 

περιβάλλον διαχείρισης. 
 Το Joomla είναι µία δωρεάν εφαρµογή, ανοιχτού κώδικα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου, το οποίο έχει συνταχθεί στην γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP για τη διαχείριση και τη δηµοσίευση περιεχοµένου στον 
ιστό (web) και ενδοδικτύων (intranets) χρησιµοποιώντας µια MySQL βάση 

δεδοµένων. To Joomla περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως η cache των σελίδων 
για τη βελτίωση των επιδόσεων, web ευρετηρίασης (indexing), RSS feeds, 

εκτυπώσιµες (printable) εκδόσεις των σελίδων, newsflashes, blogs, forums, 

δηµοσκοπήσεις, ηµερολόγια, αναζήτηση στην ιστοσελίδα, την ανάλογη γλώσσα 

αλλά και την δυνατότητα πολυγλωσσικών ιστοσελίδων.  
 Το όνοµα "Joomla" είναι µια φωνητική γραφή της γλώσσας Σουαχίλι 
(Swahili) στην οποία η λέξη "jumla" σηµαίνει "όλοι µαζί" ή "ως σύνολο". 

Επέλεξαν αυτο το όνοµα για να αντικατοπτρίζει τη δέσµευση της Κοινότητας και 
την οµάδα ανάπτυξης του έργου. Η πρώτη έκδοση του Joomla (Joomla 1.0.0) 

ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 2005. Αυτή ήταν µια νέα ονοµασία της 
έκδοσης Mambo 4.5.2.3 σε συνδυασµό µε διορθώσεις κάποιον σφαλµάτων (bug) 

στο περιβάλλον διαχείρισης και στον κώδικα της ασφαλείας. Η επίσηµη 

ιστοσελίδα του Joomla project βρίσκετε στο www.joomla.org και για την Ελλάδα 

η επίσηµη ιστοσελίδα βρίσκετε www.joomla.gr Το Joomla κυκλοφορεί και 
διανέµετε υπό την GNU General Public License. 

 

Τα χαρακτηριστικά του Joomla : 

 

• Πλήρης µηχανισµός διαχείρισης της βάσης δεδοµένων του site 
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• Νέα, προϊόντα ή υπηρεσίες τµήµατα και ενότητες πλήρως επεξεργάσιµα και 
 εύχρηστα 

 

• Οι θεµατικές ενότητες  µπορούν να προστεθούν από τους συντάκτες 
 

• Πλήρως παραµετροποιηµένο περιεχόµενο και περιβάλλον, 
 συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων του αριστερού, κεντρικού και δεξιού 

 µενού 

 

• Χρήση του browser για να ανεβάσετε εικόνες στη δική σας βιβλιοθήκη για 

 χρήση σε οποιοδήποτε σηµείο του site 

 

• ∆υναµικό Forum / Poll / Voting  για άµεσα αποτελέσµατα 

 

• Τρέχει σε Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris και AIX 

 

• Εκτεταµένη ∆ιαχείριση 

 

• Λειτουργία ταξινόµησης της προβολής των νέων FAQs, articles 

 

• ∆ηµοσίευση απεριόριστων σελίδων, χωρίς να περιορισµό 

 

• ∆υνατότητα προσθήκης forum, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία 

 επισκεπτών και φόρµες επικοινωνίας 
 

• Εύκολη διαχείριση online των PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs και JPEGs 

 µε τη βοήθεια του Image library 

 

• Αυτόµατο Path-Finder. Τοποθετήστε µια εικόνα και αφήστε στο Joomla να 

 τακτοποιήσει τα υπόλοιπα 
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• News feed manager. Επιλέξτε από πάνω από 360 news feeds από όλο τον 
 κόσµο 

• Archive manager 

 

• Email-a-friend και Print-format για κάθε άρθρο 

 

• Ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου αντίστοιχος του Word Pad 

 

• Εµφάνιση και αισθητική την οποία διαµορφώνει ο χρήστης 
 

• ∆ηµοσκοπήσεις και Έρευνες .∆υνατότητα τοποθέτησης σε κάθε σελίδα 

 

• Custom Page Modules 

 

• ∆ιαχείριση των Template (πρότυπα) 

 

• ∆υνατότητα προεπισκόπησης.  
 

• Banner manager.  

 

 

2.6 PHP  

 

 Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που σχεδιάστηκε για τη 

δηµιουργία δυναµικών σελίδων στο διαδίκτυο και είναι επισήµως γνωστή ως: 
HyperText preprocessor. Είναι ενσωµατωµένη σε µια σελίδα HTML µε ετικέτες 
όπως <? Php ...?>. Υποστηρίζει πολλές βάσεις δεδοµένων (MySQL, Informix, 

Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, etc.)Είναι µια server-side 

(εκτελείτε στον διακοµιστή) scripting γλώσσα που γράφεται συνήθως 
πλαισιωµένη από HTML, για µορφοποίηση των αποτελεσµάτων. Αντίθετα από 

µια συνηθισµένη HTML σελίδα η σελίδα PHP δεν στέλνεται άµεσα σε έναν 
πελάτη (client), αντ' αυτού πρώτα αναλύεται και µετά αποστέλλεται το 
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παραγόµενο αποτέλεσµα. Τα στοιχεία HTML στον πηγαίο κώδικα µένουν ως 
έχουν, αλλά ο PHP κώδικας ερµηνεύεται και εκτελείται. Μια βάση δεδοµένων 
είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της µετάφρασης από το σενάριο µπορεί να 

χρειαστεί να αντλεί δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων. Έτσι, για να 

δηµιουργήσετε PHP σελίδες, χρειαζόµαστε τη µηχανή PHP, µια βάση δεδοµένων 
(συνήθως MySQL) και τον server, το οποίο θα συντονίζει τις δράσεις αυτές και 
διαβιβάζει την τελική HTML στο πρόγραµµα περιήγησης. Αυτά τα τρία στοιχεία 

µπορούν να εγκατασταθούν χωριστά. Ο κώδικας PHP µπορεί να θέσει ερωτήµατα 

σε βάσεις δεδοµένων, να δηµιουργήσει εικόνες, να διαβάσει και να γράψει αρχεία, 

να συνδεθεί µε αποµακρυσµένους υπολογιστές , κ.ο.κ. Σε γενικές γραµµές οι 
δυνατότητες που µας δίνει είναι απεριόριστες. 
 Αρχικά η ονοµασία της ήταν PHP/FI από το Forms Interpreter η οποία 

δηµιουργήθηκε το 1995 από τον Rasmus Lerdorf ως µια συλλογή από Perl scripts 

που τα χρησιµοποιούσε στην προσωπική του σελίδα. ∆εν άργησε να τα 

εµπλουτίσει µε λειτουργίες επεξεργασίας δεδοµένων µε SQL, αλλά τα σηµαντικά 

βήµατα που έφεραν και την µεγάλη αποδοχή της PHP ήταν αρχικά η µετατροπή 

τους σε C και µετέπειτα η δωρεάν παροχή του πηγαίου κώδικα µέσω της σελίδας 
του ώστε να επωφεληθούν όλοι από αυτό που είχε φτιάξει, αλλά και να τον 
βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.  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. Επίσης ακόµη κι 
όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθµισµένος 
για να επεξεργάζεται και να µεταγλωττίζει τον κώδικα PHP σε HTML που 

καταλαβαίνει το πρόγραµµα πελάτη. Ο συνδυασµός Linux/Apache/PHP/MySQL, 

είναι η πιο δηµοφιλής πλατφόρµα εκτέλεσης ιστοσελίδων php.  

 

Παράδειγµα PHP : 
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2.6.1 Πλεονεκτήµατα της ΡΗΡ 

 

Κάποιοι από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΡΗΡ είναι ο Perl, Microsoft Active 

Server Pages (ASP) , Java Server Pages ( JSP ) και Allaire Cold Fusion . 

 

Σε σύγκριση µε αυτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτήµατα όπως : 
 

· Υψηλή απόδοση 

· ∆ιασυνδέσεις µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων 
· Ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισµένες Web διαδικασίες 
· Χαµηλό κόστος 
· Ευκολία µάθησης και χρήσης 
· Μεταφερσιµότητα 

· ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης 
 

Απόδοση 

 

Η ΡΗΡ είναι πολύ αποτελεσµατική. Με ένα διακοµιστή µπορούµε να 

εξυπηρετήσουµε εκατοµµύρια επισκέπτες καθηµερινά. Οι δοκιµές που 

δηµοσιεύθηκαν από την Zend Technologies ( http://www.zend.com), δείχνουν ότι 
η ΡΗΡ ξεπερνά τους ανταγωνιστές της. 
 

Ολοκλήρωση µε Βάσεις δεδοµένων 
 

Η ΡΗΡ έχει εγγενείς συνδέσεις για πολλά συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Εκτός 
από την MySQL , µπορούµε να συνδεθούµε κατευθείαν µε τις βάσεις δεδοµένων 
PostgreSQL , mSQL , Oracle , dbm , filePro , Informix , InterBase , Sybase , 

µεταξύ άλλων. Χρησιµοποιώντας το Open Database Connectivity Standard 

(ODBC) µπορούµε να συνδεθούµε σε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων παρέχει ένα 

πρόγραµµα οδήγησης ODBC . Αυτό περιλαµβάνει και τα προϊόντα της Microsoft 

products , µεταξύ άλλων.  
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Ενσωµατωµένες Βιβλιοθήκες 
 

Επειδή η ΡΗΡ σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται στο Web , έχει πολλές 
ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες , που εκτελούν πολλές χρήσιµες λειτουργίες σχετικές 
µε το Web . Μπορούµε να δηµιουργήσουµε εικόνες GIF δυναµικά , να 

συνδεθούµε µε άλλες υπηρεσίες δικτύων , να στείλουµε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, να δουλέψουµε µε cookies και να δηµιουργήσουµε PDF έγγραφα : 

όλα αυτά µε λίγες γραµµές κώδικα. 

Κόστος 
 

Η ΡΗΡ είναι δωρεάν . Μπορούµε να κατεβάσουµε την τελευταία έκδοση από το 

http://www.php.net , χωρίς χρέωση. 

 

Εκµάθηση της ΡΗΡ 

 

Η σύνταξη της ΡΗΡ βασίζεται σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού ,βασικά στην 
C και στην Perl . 

 

Μεταφερσιµότητα 

 

Η ΡΗΡ είναι διαθέσιµη για πολλά λειτουργικά συστήµατα . Μπορούµε να 

γράψουµε κώδικα ΡΗΡ για δωρεάν συστήµατα τύπου Unix , όπως LINUX και 
FreeBSD , για εµπορικές εκδόσεις του UNIX , όπως το Solaris και το IRIX ή για 

διαφορετικές εκδόσεις των Microsoft Windows. Ο κώδικα συνήθως θα δουλεύει 
χωρίς αλλαγές στα συστήµατα που τρέχουν την ΡΗΡ. 

 

Κώδικας προέλευσης 
 

Έχουµε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης της ΡΗΡ. Αντίθετα µε εµπορικά , 

κλειστά προγράµµατα , αν υπάρχει κάτι που θέλουµε να αλλάξουµε ή να 

προσθέσουµε στη γλώσσα, µπορούµε να το κάνουµε. ∆εν χρειάζεται να 

περιµένουµε τον κατασκευαστή να εµφανίσει διορθώσεις. 
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2.7 NuSoap 

 

Το NuSOAP είναι µια οµάδα από PHP classes που επιτρέπει την δηµιουργία και 
την χρήση του web service SOAP. 

 

Παρέχει έναν ήδη γραµµένο κώδικα για την δηµιουργία των web services.  

 

Υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 

Λειτουργεί αυτόνοµα. ∆εν απαιτεί κανένα επιπλέον plug-ins 

SOAP έκδοση 1.1 

WSDL 1.1 

HTTP 

Complex Types  

 

Για να µπορέσει ο χρήστης να χρησιµοποιήσει το NuSOAP κατεβάζει την 
βιβλιοθήκη από την σελίδα http://sourceforge.net/projects/nusoap/. Το αποθηκεύει 
µέσα στο φάκελο που υπάρχει ο κώδικας πχ σε ένα φάκελο lib και για να το 

καλέσει χρησιµοποιεί την εντολή require_once(“lib/nusoap.php”);. 

 

2.8 Apache  

 

 Πρόκειται για έναν εξυπηρετητή (server) του παγκόσµιου Ιστού (Web). Ο 

όρος αυτός χρησιµοποιείται και για το µηχάνηµα εξυπηρετητή (hardware) αλλά 

και για το πρόγραµµα (software). Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή ο 

οποίος µπορεί να χρησιµοποιεί διάφορα λειτουργικά συστήµατα όπως Linux, 

Unix, Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, 

OS/2, TPF. Ο ρόλος του Apache είναι να αναµένει αιτήσεις από διάφορα 

προγράµµατα – χρήστες (clients) όπως είναι ένας ο φυλλοµετρητής (browser) ενός 
χρήστη και στη συνέχεια να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις “σερβίροντας” τις 
σελίδες που ζητούν είτε απευθείας µέσω µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), 

είτε µέσω ενός συνδέσµου (link). Ο τρόπος µε τον οποίο ο Apache εξυπηρετεί 
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αυτές τις αιτήσεις, είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο 

HTTP(Hypertext_Transfer_Protocol).  

 Ο Apache HTTP αναπτύσσεται από την “Κοινότητα Ανοιχτού Λογισµικού” 

και η εποπτεία, υποστήριξη, και διάθεση του προγράµµατος γίνεται από το 

Apache Software Foundation. Το πρόγραµµα είναι ανοιχτού κώδικα (open 

source), κάτι που σηµαίνει ότι σύµφωνα µε την άδεια χρήσης του (license), 

διατίθεται δωρεάν και µπορούν να γίνουν ελεύθερα από το χρήστη προσθήκες και 
τροποποιήσεις στον κώδικα του.  

 Ο Apache διαθέτει ποικιλία χαρακτηριστικών και µπορεί να υποστηρίξει µια 

µεγάλη γκάµα εφαρµογών µε τις οποίες και συνεργάζεται. Οι δυνατότητες του 

προγράµµατος αυτού καθαυτού και τα χαρακτηριστικά του δεν είναι και τόσο 

πολλά. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του όµως, το οποίο και του δίνει 
µεγάλες δυνατότητες, είναι ότι µπορεί να προσαρµόσει επάνω του πολλές 
προσθήκες προγραµµάτων (modules), τα οποία µε τη σειρά τους παρέχουν 
διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά από τα πιο γνωστά modules του Apache HTTP 

είναι τα modules πιστοποίησης, όπως για παράδειγµα τα mod_access, mod_auth, 

mod_digest κ.λπ. Παρέχει επίσης SSL σε TLS µέσω των (mod_ssl), και proxy 

module (mod_proxy), πραγµατοποιεί ανακατευθύνσεις διευθύνσεων (URL 

rewrites) µέσω του mod_rewrite, καταγραφές συνδέσεων µέσω του 

mod_log_config, συµπίεση αρχείων µέσω του mod_gzip και πολλά άλλα modules 

τα οποία διατίθενται είτε απ’ο το Apache Software Foundation, είτε από τρίτες 
εταιρίες λογισµικού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό – δυνατότητα του Apache http 

είναι ότι µπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα. Ο Apache 

HTTP υποστηρίζει επίσης αρκετές διάσηµες εφαρµογές και γλώσσες 
προγραµµατισµού όπως MySQL, PHP, Perl, Python κ.λπ. 

 Αυτά είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του που 

κάνουν τον Apache τον πιο δηµοφιλή Web Server από το 1996 έως τις µέρες µας. 
Περισσότερο από το 50% των ιστοχώρων του παγκόσµιου ιστού, χρησιµοποιεί 
τον Apache ως εξυπηρετητή. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν αντίστοιχα 

προγράµµατα, όπως το Microsoft Internet Information Services (IIS), ο Sun Java 

System Web Server, ο Zeus Web Server κα. 
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2.9 MySQL 

 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό , σύστηµα διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων. Μια βάση δεδοµένων µας επιτρέπει να αποθηκεύουµε , να αναζητάµε, 
να ταξινοµούµε και να ανακαλούµε τα δεδοµένα αποτελεσµατικά . Ο MySQL 

διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα µας, 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 . Η MySQL αυτή τη στιγµή 

µπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και Windows. 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.  
 

 

2.10 XAMPP 

 

 

Το XAMPP  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 ακρωνύµιο και σηµαίνει:  

• Χ (σηµαίνει πως είναι χιαστή πλατφόρµα)  

• Apache HTTP Server  

• MySQL  

• PHP  

• Perl  



 23 

Το πρόγραµµα έχει δηµιουργηθεί κάτω από την άδεια χρήσης GNU (General 

Public License) και συµπεριφέρεται σαν ένας web server χωρίς κόστος ικανός να 

φιλοξενεί πολλές δυναµικές ιστοσελίδες. Το XAMPP είναι διαθέσιµο στα 

Microsoft Windows, Linux, Solaris, και Mac OS X, και είναι κυρίως χρήσιµο για 

ανάπτυξη web projects.  

Το XAMPP προϋποθέτει µόνο τα λογισµικά συµπίεσης αρχείων zip, tar, 7z ή exe 

κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Το XAMPP έχει δυνατότητα αναβάθµισης 
σε νέες εκδόσεις του εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, της βάσης 
δεδοµένων MySQL, της γλώσσας PHP και Perl. Το XAMPP συµπεριλαµβάνει 
επίσης τα πακέτα OpenSSL και το phpMyAdmin. 

  

Επίσηµα οι σχεδιαστές του XAMPP προόριζαν το λογισµικό ως εργαλείο 

ανάπτυξης και δοκιµής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι 
απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να είναι δυνατή η χρήση του, πολλές 
σηµαντικές λειτουργίες ασφάλειας έχουν απενεργοποιηθεί. Στην πράξη το 

XAMPP ορισµένες φορές χρησιµοποιείται και για την φιλοξενία ιστοσελίδων. 
Υπάρχει ειδικό εργαλείο το οποίο περιέχεται στο XAMPP για την προστασία µε 
κωδικό των σηµαντικών µερών. Το XAMPP υποστηρίζει την δηµιουργία και 
διαχείριση βάσεων δεδοµένων τύπου MySQL και SQLite. 

Όταν το XAMPP εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον 
localhost ως ένα αποµακρυσµένο κόµβο, ο οποίος συνδέεται µε το πρωτόκολλο 

µεταφοράς αρχείων FTP. Η σύνδεση στον localhost µέσω του FTP µπορεί να γίνει 
µε το όνοµα χρήστη "newuser" και το κωδικό "wampp". Για την βάση δεδοµένων 
MySQL ο υπάρχει ο χρήστης "root" χωρίς κωδικό πρόσβασης. 

Το XAMPP για Windows περιέχει: 
 

• Apache 2.2.2 

• MySQL 5.0.21 

• PHP 5.1.4 + PHP 4.4.2-pl1 + PEAR 

• PHP-Switch win32 1.0 

• XAMPP Control Version 2.3 
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• XAMPP Security 1.0 

• SQLite 2.8.15 

• OpenSSL 0.9.8b 

• phpMyAdmin 2.8.1 

• ADOdb 4.80 

• Mercury Mail Transport System v4.01b 

• FileZilla FTP Server 0.9.16c 

• Webalizer 2.01-10 

• Zend Optimizer 3.0.0 

 

 

2.11 Web Services 

 

 Τα web services είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρµογές να 

επικοινωνούν µεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρµας και γλώσσας 
προγραµµατισµού. Ένα web service είναι µια διεπαφή λογισµικού (software 

interface) που περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες µπορούν να 

προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω πρότυπων µηνυµάτων XML. Χρησιµοποιεί 
πρότυπα βασισµένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει µία λειτουργία 

(operation) προς εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή µε κάποια άλλη 

εφαρµογή. Μια οµάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 
καθορίζει µια εφαρµογή web services. 

 

• Οι υπηρεσίες web services είναι τα στοιχεία της εφαρµογής 
• Επικοινωνούν µε ανοικτά πρωτόκολλα 

• Είναι αυτόνοµες 
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλες εφαρµογές 
• Η γλώσσα XML είναι η βάση για τις υπηρεσίες των web services 

• Η βασική πλατφόρµα των web services είναι XML + http. 

 

XML είναι µια γλώσσα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικές 
πλατφόρµες και γλώσσες προγραµµατισµού. Το πρωτόκολλο HTTP είναι το 

πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στο ∆ιαδίκτυο. 
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Όλα τα web services έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά : 

 

• Τα web services έχουν χρήσιµη λειτουργικότητα σε χρήστες του διαδικτύου 

 µέσα από ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο. Στις περισσότερες 
 περιπτώσεις  αυτό το πρωτόκολλο είναι το SOAP (Simple Object Access 

 Protocol).  

 

• Τα web services παρέχουν ένα τρόπο να περιγράψουν τις διεπαφές τους µε 
 αρκετή λεπτοµέρεια ώστε να επιτρέψουν στο χρήστη τους να χτίσει µια 

 εφαρµογή πελάτη η οποία να επικοινωνήσει µαζί τους. Η περιγραφή 

 συνήθως  παρέχεται σε ένα έγγραφο XML το οποίο ονοµάζεται 
 έγγραφο WSDL (Web  Services Description Language).  

 

• Τα web services καταχωρούνται ώστε οι δυνητικοί χρήστες να µπορούν να 

 τα  βρουν εύκολα. Αυτό γίνεται µε το UDDI (Universal Discovery 

 Description  and Integration). 

 

Πλεονεκτήµατα 

 

� Ευκολότερος χειρισµός δεδοµένων  
� Απλότητα πρωτοκόλλου επικοινωνίας  
� Απλότητα υποδοµής  
� Ευκολία στην επικοινωνία  

� ∆ιαλειτουργικότητα και ευκολία ανάπτυξης νέων εφαρµογών  
 

Οφέλη 

 

� Αλληλεπίδραση µεταξύ υπηρεσιών σε οποιαδήποτε πλατφόρµα και 
 οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού 

� Χαλαρή συνδεσιµότητα µεταξύ εφαρµογών  
� Προσαρµογή ήδη υπαρχουσών εφαρµογών στις µεταβαλλόµενες 
 επιχειρησιακές συνθήκες και ανάγκες των πελατών 
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∆ιαφορές από προηγούµενες τεχνολογίες  
 

� Τα δεδοµένα είναι µορφοποιηµένα για µεταφορά χρησιµοποιώντας XML 

� Τα δεδοµένα µεταφέρονται χρησιµοποιώντας προτυποποιηµένα 

 πρωτόκολλα  όπως το HTTP ή το SMTP, τα οποία έχουν δηµοσιευµένα 

 καλά καθορισµένα  πρότυπα 

 

� Η υπηρεσία είναι καθορισµένη χρησιµοποιώντας ένα γνωστό και αποδεκτό 

 µηχανισµό, την WSDL 

 

 

Βασικές Τεχνολογίες των Web Services  

 

Επίπεδο  Τεχνολογία  

Οµοιόµορφη µορφή και ανταλλαγή 

δεδοµένων  
XML  

Πρότυπο κανάλι επικοινωνίας SOAP  

Πρότυπη περιγραφική γλώσσα για 

την περιγραφή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών  

WSDL  

 

 

2.12 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ εφαρµογών. Οι εφαρµογές 
επικοινωνούν µεταξύ τους στέλνοντας µηνύµατα µέσω του  SOAP. Είναι µια 

ανεξάρτητη πλατφόρµα βασισµένη επάνω στην γλώσσα XML, είναι απλή και 
επεκτάσιµη. Το SOAP παρέχει έναν τρόπο για την επικοινωνία µεταξύ 

εφαρµογών που τρέχουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα, µε διαφορετικές 
τεχνολογίες και διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού. 
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2.12.1 ∆οµή SOAP 

 

Ένα µήνυµα SOAP είναι ένα συνηθισµένο έγγραφο XML που περιέχει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

• Το στοιχείο Envelope που προσδιορίζει το έγγραφο XML ως ένα µήνυµα 

 SOAP 

• Το στοιχείο Header που περιέχει πληροφορίες κεφαλίδας 
• Το στοιχείο Body που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  
• Το στοιχείο Fault που περιέχει σφάλµατα και πληροφορίες για την 
κατάσταση 

 

Συντακτικοί κανόνες 
 

Ένα µήνυµα SOAP πρέπει να κωδικοποιηθεί µε τη χρήση XML 

Ένα µήνυµα SOAP πρέπει να χρησιµοποιεί το στοιχείο  Envelope και Encoding  

 

 

 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope  

 xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  

 soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 <soap:Header> 
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  ... 

 </soap:Header> 

 <soap:Body> 

     ...  

 </soap:Body> 

</soap:Envelope>  

 

 

 

 

Παράδειγµα SOAP Request 

 

<?xml version="1.0"?>  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope" soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

  <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">      

   <m:GetStockPrice> 

    <m:StockName>IBM</m:StockName> 

   </m:GetStockPrice> 
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  </soap:Body> 

</soap:Envelope>  

 

 

Παράδειγµα SOAP Response  

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope" soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPriceResponse> 

  <m:Price>34.5</m:Price> 

  </m:GetStockPriceResponse> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope>  

 

 

• Το SOAP είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο προορισµένο για την ανταλλαγή 

 δοµηµένων πληροφοριών σε ένα αποκεντρωµένο, διανεµηµένο περιβάλλον. 
 Χρησιµοποιεί τεχνολογίες XML για να καθορίσει ένα επεκτάσιµο πλαίσιο 

 παρέχοντας µια δοµή µηνυµάτων η οποία µπορεί να ανταλλαχθεί πάνω από 

 ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί να είναι 
 ανεξάρτητο από οποιοδήποτε προγραµµατιστικό µοντέλο και σηµασιολογία 

 υλοποίησης. 
 

• Το SOAP είναι απλό µε αποτέλεσµα το κόστος και η πολυπλοκότητα 

 υλοποίησης να µειώνονται αισθητά 

 

• Το SOAP είναι ανεξάρτητο από πλατφόρµα και γλώσσα προγραµµατισµού 

 οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών 
 γραµµένων για διαφορετικές πλατφόρµες και σε διαφορετικές γλώσσες 
 προγραµµατισµού 
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• Το SOAP είναι επεκτάσιµο. Αυτό το χαρακτηριστικό αποδείχθηκε ίσως το 

 σηµαντικότερο γιατί επάνω του  βασίζονται πολλές αναπτυσσόµενες 
 τεχνολογίες των web services που  προσφέρου υπηρεσίες όπως 
 «αξιοπιστία» (reliability), «δροµολόγηση»  (routing) και «ασφάλεια» 

 (security) 

 

 

• Το SOAP είναι ευέλικτο. Χρησιµοποιεί πρότυπα πρωτόκολλα όπως το 

 HTTP  και το SMTP ως µέσα µεταφοράς οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
 στο  διαδίκτυο και να διαπερνά τύχη προστασίας χωρίς συµβιβασµούς 
 στην  ασφάλεια της υποδοµής µιας επιχείρησης. Αυτό αυτοµάτως µειώνει 
 και σε  ορισµένες περιπτώσεις εξαλείφει το κόστος υποδοµής αφού οι 
 περισσότερες  επιχειρήσεις σήµερα έχουν και τον εξοπλισµό και την 
 τεχνογνωσία για τη  χρήση του διαδικτύου.  

 

 

2.13 Extensible Markup Language (XML) 

 

Η XML είναι µια είναι µια γλώσσα σήµανσης σαν HTML γλώσσα ανεξάρτητη 

από σύστηµα και υλικό και σχεδιάστηκε για να µεταφέρει τα δεδοµένα, και όχι να 

τα εµφανίζει όπως είναι η HTML. Περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την 
ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειµένων. Ορίζεται, κυρίως, στην προδιαγραφή XML 

1.0, που δηµιούργησε ο διεθνής οργανισµός W3C (World Wide Web 

Consortium). Ένα έγγραφο XML στην πιο απλή του µορφή είναι ένα αρχείο 

κειµένου το οποίο περιέχει δεδοµένα µαζί µε σήµανση η οποία καθορίζει τη δοµή 

των δεδοµένων. Η XML σχεδιάστηκε δίνοντας έµφαση στην απλότητα, τη 

γενικότητα και τη χρησιµότητα στο διαδίκτυο. Είναι µία µορφοποίηση δεδοµένων 
κειµένου, µε ισχυρή υποστήριξη Unicode για όλες τις γλώσσες του κόσµου. Οι 
ετικέτες XML δεν είναι προκαθορισµένες.      
 

Παράδειγµα XML 

 

<employee>      
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 <shift id= "counter" time="8-12"> 

  <phone id = "1">  

   All phone information 

   <number>3444333</number >          

  </phone>      

 </shift >      

 <shift id="help_desk" time="1-5">          

  <phone id = "2"> 

   All phone information                  

   <number>332333</number >          

  </phone>      

 </shift > 

 <home-address> 

  <street>3434 Norwalk street</street> 

        <city>New York</city> 

  <state>NY</state> 

 </home-address>  

</employee>  

 

2.14 Web Services Description Language  (WSDL) 

 

Τι είναι 

• WSDL = Web Services Description Language 

• WSDL είναι γραµµένη σε XML 

• WSDL είναι ένα XML έγγραφο 

• WSDL χρησιµοποιείται για να περιγράψει Web services 

• WSDL χρησιµοποιείται για να εντοπίσει Web services 

 

Η δοµή του WSDL 

 

Περιγράφει ένα web service χρησιµοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία: 
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Στοιχείο Περιγραφή 

<types> Οι τύποι δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία 

web 

<message> Τα µηνύµατα που χρησιµοποιείται από την υπηρεσία web 

service 

<portType> Οι εργασίες που εκτελούνται από την υπηρεσία web service 

<binding> Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται από την 
υπηρεσία web service  

Η κύρια δοµή ενός εγγράφου WSDL µοιάζει µε το παρακάτω παράδειγµα : 

 

Η WSDL είναι ένα σχήµα XML για την περιγραφή δικτυακών υπηρεσιών σαν ένα 

σύνολο από τελικά σηµεία που λειτουργούν σε µηνύµατα τα οποία περιέχουν 
πληροφορία είτε προσανατολισµένη στα έγγραφα είτε προσανατολισµένη στις 
διαδικασίες. Με πιο απλά λόγια η WSDL µας βοηθάει να περιγράψουµε ένα 

σύνολο από µηνύµατα και το  πώς αυτά τα µηνύµατα ανταλλάσσονται. 
 

WSDL Types 

 

Το στοιχείο <types>, ορίζει το είδος των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από 

web service. WSDL χρησιµοποιεί σύνταξη XML Schema για τον καθορισµό 

τύπων δεδοµένων. 
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WSDL Messages 

 

Το στοιχείο <message> καθορίζει τα στοιχεία µιας λειτουργίας. Κάθε µήνυµα 

µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα µέρη. Τα µέρη µπορούν να 

συγκριθούν µε τις παραµέτρους µιας συνάρτησης σε µια παραδοσιακή γλώσσα 

προγραµµατισµού. 

 

WSDL Ports 

 

Το στοιχείο <portType> είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο WSDL. Περιγράφει µια 

υπηρεσία web, τις λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν, καθώς και τα 

µηνύµατα που εµπλέκονται. Το στοιχείο <portType> µπορεί να συγκριθεί µε µια 

βιβλιοθήκη σε µια παραδοσιακή γλώσσα προγραµµατισµού. 

 

WSDL Bindings 

 

Το στοιχείο <binding> καθορίζει τη µορφή του µηνύµατος και τα στοιχεία του 

πρωτοκόλλου για κάθε port. 

 

 

2.14.1 Σκοπός της WSDL 

 

Η WSDL παρέχει ένα τρόπο στους παροχείς υπηρεσιών για να περιγράψουν την 
βασική µορφή των αιτήσεων και απαντήσεων των υπηρεσιών πάνω από 

διαφορετικά πρωτόκολλα και κωδικοποιήσεις. Χρησιµοποιείται για να περιγράψει 
τί µπορεί να κάνει ένα web service, πού βρίσκεται και πώς να το καλέσει κανείς.  
 

Απλότητα πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
 

Τα web services χρησιµοποιούν ως πρωτόκολλο επικοινωνίας το SOAP. Το 

πρωτόκολλο αυτό είναι πολύ πιο απλό από πρωτόκολλα παλαιότερων 
τεχνολογιών όπως αυτά που χρησιµοποιούνταν από τα κατανεµηµένα 

περιβάλλοντα CORBA , DCOM, RPC. Έτσι το να δηµιουργήσει κανείς µια 

υλοποίηση SOAP που υπόκειται στα πρότυπα (standards-compliant) είναι πολύ 
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πιο εύκολο. Σήµερα µπορεί να βρει κανείς υλοποιήσεις του SOAP από τις 
µεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής αλλά ακόµη και από µεµονωµένους 
προγραµµατιστές, πράγµα αδιανόητο για παλαιότερες κατανεµηµένες τεχνολογίες  
 

Απλότητα υποδοµής 
 

Τα web services λειτουργούν µε πρότυπες γλώσσες και πρωτόκολλα όπως η 

XML, το HTTP και το TCP/IP. Η πλειονότητα των εταιριών έχουν ήδη την 
δικτυακή υποδοµή και τους ανθρώπους µε γνώσεις και εµπειρία που τη 

συντηρούν. Έτσι το κόστος για την εφαρµογή των web services είναι σηµαντικά 

µικρότερο από αυτό των προηγούµενων τεχνολογιών. 
 

Ευκολία στην επικοινωνία 

 

Με τις προηγούµενες τεχνολογίες η συνεργασία µεταξύ εταιριών ήταν ένα θέµα 

διότι κατανεµηµένες τεχνολογίες όπως CORBA και DCOM χρησιµοποιούσαν µη 

πρότυπες πόρτες. Σαν αποτέλεσµα η συνεργασία σήµαινε άνοιγµα "οπών" στα 

τείχη προστασίας (firewalls) κάτι που πολλές φορές δεν ήταν αποδεκτό από τους 
ανθρώπους της πληροφορικής σε µια εταιρία αφού έθετε σε κίνδυνο στην 
ασφάλεια των συστηµάτων. Το γεγονός αυτό δεν επέτρεπε δυναµική συνεργασία 

λόγω του ότι απαιτούσε µια χειροκίνητη διαδικασία για τη συνεργασία µιας 
εταιρίας µε τους συνεργάτες της. Τα web services µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
(µεταξύ άλλων) το HTTP ως πρωτόκολλο µεταφοράς και τα περισσότερα τείχη 

προστασίας επιτρέπουν την πρόσβαση µέσω της θύρας 80 (πρότυπη θύρα για το 

HTTP). Με αυτόν τον τρόπο οδηγούµαστε σε ευκολότερες και δυναµικές 
συνεργασίες µεταξύ των συστηµάτων των εταιριών. 
 

∆ιαλειτουργικότητα και ευκολία ανάπτυξης νέων εφαρµογών 
 

Οι προηγούµενες κατανεµηµένες τεχνολογίες υπέφεραν από ζητήµατα 

διαλειτουργικότητας διότι κάθε προµηθευτής (vendor) υλοποιούσε το δικό του 

πρότυπο. Με την XML σαν το µόνο πρότυπο στα web services, συστήµατα 

φτιαγµένα από διαφορετικές τεχνολογίες όπως η Java και το .Net µπορούν να 
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επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Επιπλέον λόγω της απλότητας της γλώσσας XML 

είναι πολύ πιο εύκολο να γραφτούν νέες εφαρµογές σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

 

Τα web services από την τεχνική σκοπιά 

 

Τα web services προχώρησαν µπροστά µε την έννοια των διεπαφών και 
επικοινωνιών καθορισµένων µε XML, ενώνοντας τελικά κάθε είδους εφαρµογή 

µε οποιαδήποτε άλλη, όπως και παρέχοντας την ελευθερία στις εφαρµογές αν 
αλλάξουν και να εξελιχθούν µε το χρόνο, αρκεί να είναι σχεδιασµένες σύµφωνα 

µε την κατάλληλη διεπαφή. Η µεταβλητότητα της XML είναι αυτό που κάνει τα 

web services διαφορετικά από τεχνολογίες προηγούµενων γενεών. Επιτρέπει το 

διαχωρισµό της γραµµατικής δοµής (syntax) και της γραµµατικής έννοιας 
(semantics), και του πώς αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία και κατανοούνται 
από µία υπηρεσία και το περιβάλλον µέσα στο οποίο υπάρχει. Έτσι λοιπόν τώρα, 

τα αντικείµενα µπορούν να καθοριστούν σαν υπηρεσίες, οι οποίες επικοινωνούν 
µε άλλες υπηρεσίες σε γραµµατική καθορισµένη σε XML, µε την οποία κάθε 
υπηρεσία µεταφράζει και αναλύει το µήνυµα σύµφωνα µε µην τοπική της 
υλοποίησης και το περιβάλλον της. Κατά συνέπεια µια διαδικτυακή εφαρµογή 

µπορεί πραγµατικά να συντεθεί από πολλαπλές οντότητες διαφόρων υλοποιήσεων 
και σχεδιασµών εφόσον προσαρµόζονται στους κανόνες που καθορίζονται από 

την προσανατολισµένη στις υπηρεσίες αρχιτεκτονική τους. 
 

Κατά συνέπεια, τα web services µας επιτρέπουν :  
 

• Την αλληλεπίδραση µεταξύ υπηρεσιών σε οποιαδήποτε πλατφόρµα, 

 γραµµένες σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού. 

 

• Να αντιληφθούµε λειτουργίες εφαρµογών ως εργασίες, οδηγούµενοι σε 
 ανάπτυξη και ροές εργασιών προσανατολισµένες σε εργασίες. Αυτό 

 επιτρέπει µια υψηλότερη αφαίρεση του λογισµικού το οποίο µπορεί να 

 υιοθετηθεί από λιγότερο τεχνικά καταρτισµένους χρήστες. 
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• Τη χαλαρή συνδεσιµότητα µεταξύ εφαρµογών, πράγµα που σηµαίνει ότι 
 αλληλεπιδράσεις µεταξύ υπηρεσιών δε θα χαλάνε κάθε φορά που υπάρχει 
 κάποια αλλαγή το πώς µία ή περισσότερες υπηρεσίες σχεδιάζονται ή 

 υλοποιούνται. 
 

• Την προσαρµογή ήδη υπάρχουσων εφαρµογών στις µεταβαλλόµενες 
 επιχειρησιακές συνθήκες και ανάγκες των πελατών. 
 

• Να παρέχουµε υπάρχουσες εφαρµογές λογισµικού µε διεπαφές υπηρεσιών 
 χωρίς να αλλάξουµε τις αρχικές εφαρµογές, επιτρέποντάς τους να 

 λειτουργούν πλήρως στο περιβάλλον των υπηρεσιών. 
 

• Να εισάγουµε άλλες επιπλέον λειτουργίες ανεξάρτητες της αρχικής 
 λειτουργίας µιας εφαρµογής, αυξάνοντας κατά συνέπεια τη µεταβλητότητα 

 και τη χρησιµότητά της στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
 

Εφαρµογές των web services 

 

Τα πρώτα web services σκόπευαν να είναι πηγές πληροφορίας τις οποίες µπορεί 
κανείς πολύ εύκολα να ενσωµατώσει στις εφαρµογές του : τιµές µετοχών, 
προβλέψεις καιρού, αποτελέσµατα αθλητικών παιχνιδιών κλπ. Εκθέτοντας ήδη 

υπάρχουσες εφαρµογές σαν web services θα επιτρέψει στους χρήστες να 

κατασκευάσουν νέες πιο ισχυρές εφαρµογές οι οποίες χρησιµοποιούν τα web 

services σαν δοµικά στοιχεία.  
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3. Μεθοδολογία 

 

Η µεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε για να µπορέσουµε να συνδυάσουµε τα 

συστήµατα και τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι αρχικά η 

εγκατάσταση του συστήµατος διαχείρισης εκπαίδευσης Moodle, η εγκατάσταση 

του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένων Joomla και στη συνέχεια η 

ενεργοποίηση των web services στο Moodle έτσι ώστε να µπορέσουµε µε τον 
κατάλληλο κώδικα να µεταφέρουµε δεδοµένα από αυτό στο Joomla και 
αντίστροφα. Η µεταφορά δεδοµένων θα είναι αµφίδροµη. 

 

3.1 Εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εκπαίδευσης Moodle 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, το  Moodle είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα και 
µπορούµε να το βρούµε δωρεάν στην επίσηµη σελίδα του http://moodle.org/. Η 

επίσηµη σελίδα παρέχει οδηγίες για εγκατάσταση και παραµετροποίηση, τα 

τελευταία νέα του λογισµικού, αρχεία εγκατάστασης, ερωτήσεις σε περιπτώσεις 
προβληµάτων και υποστήριξη από µια ειδικευµένη οµάδα προγραµµατιστών. 
Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσουµε το τελευταίο πακέτο του Moodle το οποίο 

βρίσκεται αναρτηµένο στην σελίδα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση 

και παραµετροποίηση.  

 

Το πλήρες πακέτο είναι ένα αρχείο zip το οποίο περιέχει ένα webserver που 

ονοµάζεται Apache, το πακέτο Moodle, µία βάση δεδοµένων MySQL και ένα 

πρόγραµµα PHP.  

 

Υπάρχουν τρία βασικά µέρη για την εγκατάσταση του πακέτου : 

 

• Κατέβασµα και αποσυµπίεση του οκοκληρωµένου πακέτου 

• Έναρξη του Webserver 

• Εγκατάσταση του Moodle µέσω ενός web browser 

 

Κατέβασµα του τελευταίου πακέτου από το επίσηµο site  
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Αποσυµπίεση του πακέτου στο φάκελο της επιλογής µας. Η αποσυµπίεση θα 

δηµιουργήσει τρία αρχεία ("Start Moodle", "Stop Moodle", and "README") και 
έναν υποφάκελο που ονοµάζεται "server". ∆εν θα πρέπει να γίνει µετονοµασία 

στον φάκελο "server". 

Έναρξη του WebServer µέσω του αρχείου "Start Moodle.exe". 

 

Έναρξη της εγκατάστασης 
 

Μέσω ενός web browser πληκτρολογούµε την σελίδα http://127.0.0.1 ή 

http://localhost και εµφανίζεται η αρχική σελίδα του Moodle από την οποία 

ξεκινάει βήµα βήµα η παραµετροποίηση σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εργασίας. 
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Επιβεβαίωση ∆ιαδροµών 

 

Επιλογή Γλώσσας 
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Ρυθµίσεις Βάσης ∆εδοµένων 
 

Θα πρέπει να εισάγουµε στις ρυθµίσεις τα παρακάτω στοιχεία : 

 

Κεντρικός υπολογιστής βάσης δεδοµένων 
Όνοµα βάσης δεδοµένων 
Χρήστης βάσης δεδοµένων 
Κωδικός βάσης δεδοµένων 
Πρόθεµα πινάκων 
 

∆εν θα πρέπει να αφήνουµε τον κωδικό χρήστη κενό για λόγους ασφάλειας. Όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα το Moodle από µόνο του προτείνει το όνοµα του 

υπολογιστή και το όνοµα της βάσης. Ο κωδικός είναι προσωπικός για τον κάθε 
χρήστη που κάνει εγκατάσταση. 

 

Προφίλ Administrator 

 

Στην παρακάτω σελίδα ρυθµίζουµε τον κεντρικό λογαριασµό του διαχειριστή από 

τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος του συστήµατος. Οι διαχειριστές µπορεί να είναι 
παραπάνω από ένας.  
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Ρυθµίσεις πρώτης σελίδας 
 

Οι ρυθµίσεις της πρώτης σελίδας αποτελούνται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 
ζητάει το πλήρες/σύντοµο όνοµα του ιστοχώρου και µια περιγραφή της αρχικής 
σελίδας.  
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Το δεύτερο µέρος στο κατώτατο σηµείο καθοδηγεί Moodle εάν θα θέσουµε εκτός 
λειτουργίας τη νέας µόνης επικύρωση χρηστών µέσω της διαδικασίας 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η προεπιλογή πρόκειται να θέσει εκτός λειτουργίας. 
Αυτό µπορεί να αλλάξουν αργότερα στο φραγµό διοίκησης περιοχών. 
Στο δεύτερο µέρος επιλέγουµε σαν διαχειριστές εάν θα θέσουµε σε λειτουργία ή 

όχι της πιστοποίησης νέων χρηστών µέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Η προεπιλογή είναι να την θέσει εκτός λειτουργίας 
 

 

 

 

Επιλέγουµε την αποθήκευση αλλαγών για να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα 

του Moodle. Πλέον έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις και το Moodle 

είναι έτοιµο για χρήση. 

 

Αρχική σελίδα Moodle 
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∆ηµιουργία χρήστη 
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∆ηµιουργία µαθήµατος 
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Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάθε φορά που θα θέλουµε να µπούµε 
στο Moodle θα τρέχουµε το StartMoodle.exe το οποίο ξεκινάει τον server του 

Moodle, τον Apache και την MySql. Με την επιλογή StopMoodle.exe σταµατάνε 
οι υπηρεσίες που αναφέραµε προηγουµένως.   

Απαιτήσεις συστήµατος 

• 512 MB RAM (προτεινόµενο)  

• 160 MB χώρος σκληρού δίσκου (ελάχιστο)  

• Windows NT/2000/XP (recommended)  

 

 

 

3.2 Εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla 

 

Αφού κατεβάσουµε το πακέτο από την σελίδα του Joomla, βάζουµε τα αρχεία 

µέσα στον φάκελο του Moodle. Από την σελίδα http://127.0.0.1/joomla/ ξεκινάµε 
την εγκατάσταση του πακέτου.  
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Μετά την εγκατάσταση µπαίνουµε στο http://127.0.0.1/joomla/administrator  

 

 

 

 

 

 

Το administration panel του Joomla χρησιµοποιείται για την παραµετροποίηση 

του Joomla. Μερικές από τις δυνατότητες του είναι η προσθήκη και µορφοποίηση 

των άρθρων, διαφοροποίηση του µενού που θα εµφανίζεται, η εισαγωγή 

φωτογραφιών και multimedia µέσω του media manager, προσθήκη νέων module 

από το module manager, διαχείριση των module και πολλά ακόµα. Με το 
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Extension Manager µπορούµε να ανεβάσουµε και να εγκαταστήσουµε διάφορα 

πακέτα στο Joomla (modules ή templates). 

 

 

 

Αφού εισάγουµε ένα template για να το ενεργοποιήσουµε ακολουθούµε την 
παρακάτω διαδροµή : 

 

Extensions -> template manager -> templates -> επιλογή 

 

Blank module 

 

Αυτό το module επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει απευθείας ΡΗΡ κώδικα στο 

Joomla µέσα σε ένα άδεια άρθρο το οποίο εισάγουµε µέσα στο Joomla.  

 

Μέσα στο Blank module δηµιουργούµε αρχεία ΡΗΡ για να εισάγουµε τον κώδικα 

µας 
 

Το index.php είναι η αρχική σελίδα στην οποία δηµιουργούµε ένα combobox στο 

οποίο επιτρέπουµε τον χρήστη να επιλέξει πιο function θέλει να επιλέξει. 
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3.3 Ενεργοποίηση των Web Services στο Moodle 

 

Για να µπορέσουµε να ενεργοποιήσουµε τα Web Services του Moodle θα πρέπει 
να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα : 
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Site admin > Advanced Features 

TICK: Enable web services 

"Save changes" 

 

 

 

 

Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου SOAP και Web Service documentation 

 

Site admin > Plugins > Web services > Manage protocols 

Enable SOAP protocol 

TICK: Web services documentation 

"Save changes" 
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∆ηµιουργία ρόλου για το WebService 

 

Site admin > Users > Permissions > Define roles > Add new role 

Role name: moodle_ws_role 

Role archetype: None 
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Context type: System 

Capabilities: 

webservice/soap:use 

moodle/role:assign 

moodle/user:update 

moodle/course:managegroups 

moodle/user:viewdetails 

moodle/user:create 

moodle/site:viewparticipants 

moodle/course:viewparticipants 

moodle/role:review 

moodle/site:accessallgroups 

moodle/course:enrolreview 

moodle/user:delete 

moodle/course:view 

moodle/course:update 

moodle/course:viewhiddencourses 

moodle/course:create 

moodle/course:visibility 

 

∆ηµιουργία χρήστη για το WebService 

 

Site admin > Users > Accounts > Add a new user 

Name: Web Services User 

Username: moodle_ws 

Password: P@$$W0rd 
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Authentication method: Web services authentication 

"Update profile" 

 

Προσθήκη του χρήστη στον ρόλο που δηµιουργήσαµε 
 

Site admin > Users > Permissions > Assign system roles 

 

Ενεργοποίηση WebService Authentication 

 

Site admin > Plugins > Authentication > Manage authentication 

Enable Web services authentication 

"Save changes" 

 

∆ηµιουργία service και εισαγωγή των functions 

 

Site admin > Plugins > Web services > External services > Add 

Service name: external_ws 

TICK: Enabled 

TICK: Authorised users only 

Click "Show Advanced" 

Select "No required capability" 

"Add service" 

> Add functions 

Select << ALL >> functions 

"Add functions" 
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Τα functions που υποστηρίζει από default το Moodle είναι τα παρακάτω : 

 

 

 

Εξουσιοδότηση του χρήστη WebService για την χρήση του external 

WebService 

 

Site admin > Plugins > Web Services > External service > Users 

Add WS user to authorised users 

 

∆ηµιουργία token 

 

Site admin > Plugins > Web services > Manage tokens 

User: Web Services User 

Service: external_ws 

"Save changes" 
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Token: f230d145113d7d9b0bb49f3e00072706 

 

∆οκιµή web service µε την χρήση simple ή token 

http://127.0.0.1/webservice/soap/simpleserver.php?wsusername=moodle_ws&wsp

assword=P%40%24%24W0rd&wsdl=1 

 

3.4 Αρχική σελίδα Joomla  

 

 

 

 

<center> 

<form name="input" action="index.php" method="get"> 

<input type='hidden' name='option' value='com_moodle'> 

<input type='hidden' name='view' value='default'> 

<input type='hidden' name='Itemid' value='103'> 

<input type='hidden' name='task' value='function'> 

<h3>Select Function:<h3> <select name="function"> 

<option value="moodle_group_create_groups">Create new groups</option> 

<option value="moodle_group_get_groups">Return group details</option> 

<option value="moodle_group_get_course_groups">Return all groups in 

specified course</option> 
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<option value="moodle_group_delete_groups">Deletes all specified 

groups</option> 

<option value="moodle_group_get_groupmembers">Returns group 

members</option> 

<option value="moodle_group_add_groupmembers">Adds group 

members</option> 

<option value="moodle_group_delete_groupmembers">Deletes group 

members</option> 

<option value="moodle_file_get_files">Browse moodle files</option> 

<option value="moodle_file_upload">Upload a file to moodle</option> 

<option value="moodle_user_create_users">Create users</option> 

<option value="moodle_user_get_users_by_id">Get users by id</option> 

<option value="moodle_user_delete_users">Delete users</option> 

<option value="moodle_user_update_users">Update users</option> 

<option value="moodle_enrol_get_enrolled_users">Get list of course 

participants</option> 

<option value="moodle_role_assign">Manual role assignments</option> 

<option value="moodle_role_unassign">Manual role unassignments</option> 

<option value="moodle_course_get_courses">Return course details</option> 

<option value="moodle_course_create_courses">Create new courses</option> 

</select><br><br> 

<input type="submit" value="Submit" /> 

</form>  

</center> 

 

Στον παραπάνω κώδικα δηµιουργούµε ένα combobox που περιέχει όλα τα 

functions που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε και µε την µέθοδο GET 

µεταφέρουµε την επιλογή µας στο function.php. 

 

 

Στο function.php αρχικά χρησιµοποιούµε την βιβλιοθήκη NuSOAP µε την 
εντολή : 

 

require_once("lib/nusoap.php"); 
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Έπειτα δηµιουργούµε τον NuSoap Client και τις αρχικές ρυθµίσεις του : 

 

nusoap_base::setGlobalDebugLevel ( 0 ); 

ini_set ( "soap.wsdl_cache_enabled", "0" ); 

$wsdl = 

'http://127.0.0.1/webservice/soap/simpleserver.php?wsusername=moodle_ws&ws

password=P%40%24%24W0rd&wsdl=1'; 

$client = new nusoap_client ( $wsdl, true ); 

$client->soap_defencoding = 'UTF-8'; 

$client->decode_utf8 = false; 

$client->timeout = 90; 

$client->response_timeout = 90; 

 

Στον παραπάνω κώδικα χρησιµοποιούµε το WSDL του Moodle για να πάρουµε 
τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε από αυτό : 

 

http://127.0.0.1/webservice/soap/simpleserver.php?wsusername=moodle_ws&wsp

assword=P%40%24%24W0rd&wsdl=1 

 

Το WSDL του Moodle µας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαζόµαστε για 

την σύνδεση µεταξύ της σελίδας και του Moodle. Τα βασικά στοιχεία που 

προσφέρει είναι τα functions, οι παράµετροι που δέχεται κάθε function και οι 
τύποι των αποτελεσµάτων που εξάγει.  
 

∆ηµιουργούµε ένα Client βασισµένο στο NuSoap και στο WSDL του Moodle, 

ορίζουµε την κωδικοποίηση σε UTF-8 (για να µας επιτρέπει να εµφανίζονται 
σωστά τα Ελληνικά) και ορίζουµε τον χρόνο απόκρισης και απάντησης του client.  

 

Στη συνέχεια, µε την χρήση της εντολής if, ελέγχουµε πιο function έχει επιλεχθεί 
από το combobox και εκτελείται το αντίστοιχο php script.  

 

if ($_GET['function'] == 'moodle_group_get_groups') 

{ 

 require_once("pages/moodle_group_get_groups.php"); 



 59 

} 

 

 

if ($_GET['function'] == 'moodle_group_create_groups') 

{ 

    require_once("pages/moodle_group_create_groups.php"); 

} 
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4. Μελέτη και ανάλυση συστήµατος 
 

 

Σύµφωνα µε τα functions τα οποία αναφέραµε παραπάνω, θα αναλύσουµε τα 4 

παρακάτω παραδείγµατα και το πώς λειτουργεί το καθένα και αλληλεπιδρά 

µεταξύ των 2 συστηµάτων. 
 

• moodle_group_get_groups 

• moodle_group_create_groups 

• moodle_group_delete_groups 

• moodle_group_get_group_grades 

 

4.1 moodle_group_get_groups.php 

 

<?php 

 

        if($_GET['run']!='yes'){ 

            echo "<tr>"; 

            echo '<td>Group:<select name="groupid">'; 

    

   $result = $client->call ( 'moodle_course_get_courses', 

array('options' => array())); 

            $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   $courses = array(); 

   foreach($phpdata['return'] as $value){ 

    $courses[] = $value['id']; 

   } 

   foreach($courses as $cid){ 

    $result = $client->call ( 

'moodle_group_get_course_groups', array('courseid' => $cid)); 

    $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 

'UTF-8', '', false ); 
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    $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

    foreach ($phpdata['return'] as $groups){ 

     echo "<option 

value='{$groups['id']}'>{$groups['name']}</option>"; 

    } 

   } 

    

   echo'</select></td>'; 

            echo '<input type="hidden" name="run" value="yes"'; 

            echo "</tr>"; 

        }elseif($_GET['run']=='yes'){ 

   

            $result = $client->call ( 'moodle_group_get_groups', 

array('groupids'=>array(0=>$_GET['groupid']))); 

           $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   //echo "<pre style='text-align:left'>"; 

   //var_dump($phpdata); 

   //echo "</pre>"; 

   echo 

"<tr><td>ID</td><td>CourseID</td><td>Name</td><td>Description</td><td>E

nrolmentKey</td></tr>"; 

   sort($phpdata['return']); 

            foreach($phpdata['return'] as $key=>$value){ 

                echo 

"<tr><td>".$value['id']."</td><td>".$value['courseid']."</td><td>".$value['name'].

"</td><td>".$value['description']."</td><td>".$value['enrolmentkey']."</td></tr>"

; 

            } 

        } 

  

?> 
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Στον παραπάνω κώδικα δηµιουργούµε ένα combobox στο οποίο ο χρήστης 
επιλέγει το group του οποίου θέλει να εµφανίσει τις πληροφορίες . Το combobox 

αυτό για να εµφανίσει τα groups που υπάρχουν εκτελεί το function 

moodle_course_get_courses µε την παράµετρο options κενή ώστε να µας 
επιστρέψει όλα τα courses. Στη συνέχεια εκτελείται το function 

moodle_group_get_course_groups µε την παράµετρο courseid να ισούται µε το 

κάθε course που πήραµε παραπάνω και µας εµφανίζει τα ονόµατα όλων των 
groups όλων των courses. Αφού επιλέξει ο χρήστης το group που θέλει, καλούµε 
τον client που έχουµε δηµιουργήσει µε τις παραµέτρους 
moodle_group_get_course_groups και ένα array µε την πληροφορία που έχουµε 
επιλέξει στο combobox. Η πληροφορία που µας επιστρέφει βρίσκεται µέσα στο 

soapbody και την εκτυπώνουµε στην οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 moodle_group_create_groups.php 

 

<?php 

 

        if($_GET['run']!='yes'){ 

      echo '<tr style="text-align: center">'; 

            echo '<td>Course:<select name="courseid">'; 

   $result = $client->call ( 'moodle_course_get_courses', 

array('options' => array())); 
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            $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   foreach ($phpdata['return'] as $course){ 

     echo "<option 

value='{$course['id']}'>{$course['fullname']}</option>"; 

   } 

   echo'</select></td>'; 

            echo '</tr>'; 

            echo '<tr style="text-align: right">'; 

            echo '<td>Name: <input type="text" name="name"></td>'; 

            echo '</tr>'; 

            echo '<tr style="text-align: right">'; 

            echo '<td>Description: <input type="text" name="description"></td>'; 

            echo '</tr>'; 

            echo '<tr style="text-align: right">'; 

            echo '<td>Enrolmentkey: <input type="text" 

name="enrolmentkey"></td>'; 

            echo '<input type="hidden" name="run" value="yes"'; 

            echo '</tr>'; 

        }elseif($_GET['run']=='yes'){ 

   $groups=array( 

                        'courseid'=>$_GET['courseid'], 

                        'name'=>$_GET['name'], 

                        'description'=>$_GET['description'], 

                        'enrolmentkey'=>$_GET['enrolmentkey'] 

                    ); 

            $result = $client->call ( 'moodle_group_create_groups', 

array('groups'=>array($groups))); 

            $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   //echo "<pre style='text-align:left'>"; 

   //var_dump($phpdata); 

   //echo "</pre>"; 

   sort($phpdata['return']); 
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   echo 

"<tr><td>ID</td><td>CourseID</td><td>Name</td><td>Description</td><td>E

nrolmentKey</td></tr>"; 

            foreach($phpdata['return'] as $key=>$value){ 

                echo 

"<tr><td>".$value['id']."</td><td>".$value['courseid']."</td><td>".$value['name'].

"</td><td>".$value['description']."</td><td>".$value['enrolmentkey']."</td></tr>"

; 

            } 

        } 

  

?> 

 

 

 

Με την ίδια λογική ο χρήστης επιλέγει από ένα combobox το course στο οποίο 

θέλει να ανήκει το νέο group που θέλει να δηµιουργήσει και εισάγει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται (όνοµα, περιγραφή, enrolment key). Όλες αυτές οι 
πληροφορίες µπαίνουν µέσα σε ένα array και εκτελείται από τον client µε το 

function moodle_group_create_groups. 

 

 

 

 

 

Αµέσως εµφανίζεται στο Moodle το νέο group που µόλις δηµιουργήσαµε. 
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4.3 moodle_group_delete_groups.php 

 

 

<?php 

 

        if($_GET['run']!='yes'){ 

            echo "<tr>"; 

            echo '<td>Select Group:<select name="groupids">'; 
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   $result = $client->call ( 'moodle_course_get_courses', 

array('options' => array())); 

            $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   $courses = array(); 

   foreach($phpdata['return'] as $value){ 

    $courses[] = $value['id']; 

   } 

   foreach($courses as $cid){ 

    $result = $client->call ( 

'moodle_group_get_course_groups', array('courseid' => $cid)); 

    $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 

'UTF-8', '', false ); 

    $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

    foreach ($phpdata['return'] as $groups){ 

     echo "<option 

value='{$groups['id']}'>{$groups['name']}</option>"; 

    } 

   } 

    

   echo'</select></td>'; 

            echo '<input type="hidden" name="run" value="yes"'; 

            echo "</tr>"; 

        }elseif($_GET['run']=='yes'){ 

            $result = $client->call ( 'moodle_group_delete_groups', 

array('groupids'=>array(0=>$_GET['groupids']))); 

            $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   echo "<tr><td>Group Successfully Deleted</td></tr>"; 

        } 

  

?> 
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Επιλέγουµε το group από το combobox που θέλουµε να σβήσουµε και εκτελείται 
από τον client το function moodle_group_delete_groups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 moodle_group_get_group_grades.php 

 

<?php 

 

        if($_GET['run']!='yes'){ 

            echo "<tr>"; 

            echo '<td>Group:<select name="groupid">'; 

    

   $result = $client->call ( 'moodle_course_get_courses', 

array('options' => array())); 

            $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   $courses = array(); 

   foreach($phpdata['return'] as $value){ 

    $courses[] = $value['id']; 

   } 

   foreach($courses as $cid){ 
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    $result = $client->call ( 

'moodle_group_get_course_groups', array('courseid' => $cid)); 

    $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 

'UTF-8', '', false ); 

    $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

    foreach ($phpdata['return'] as $groups){ 

     echo "<option 

value='{$groups['id']}'>{$groups['name']}</option>"; 

    } 

   } 

    

   echo'</select></td>'; 

            echo '<input type="hidden" name="run" value="yes"'; 

            echo "</tr>"; 

        }elseif($_GET['run']=='yes'){ 

   

            $result = $client->call ( 'moodle_group_get_group_grades ', 

array('groupids'=>array(0=>$_GET['groupid']))); 

           $xml = new nusoap_parser ( $client->responseData, 'UTF-8', '', false ); 

            $phpdata = $xml->get_soapbody (); 

   //echo "<pre style='text-align:left'>"; 

   //var_dump($phpdata); 

   //echo "</pre>"; 

  $count = 0; 

  $sum = 0; 

   echo 

"<tr><td>ID</td><td>CourseID</td><td>Name</td><td>Description</td><td>E

nrolmentKey</td></tr>"; 

   sort($phpdata['return']); 

            foreach($phpdata['return'] as $key=>$value){ 

      $count++; 

      $sum = $sum + $value['grade'] 
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                echo 

"<tr><td>".$value['id']."</td><td>".$value['name']."</td><td>".$value['surname'].

"</td><td>".$value['grade']."</td></tr>"; 

  $average = $sum / $count; 

  echo <tr><td>Average:</td><td>.$average</td></tr>"; 

            } 

        } 

  

?> 

 

Στον παραπάνω κώδικα ο χρήστης επιλέγει µέσω ενός combobox το group από το 

οποίο θέλει να εµφανίσει τους βαθµούς των χρηστών καθώς και τον µέσο όρο 

αυτών. Χρησιµοποιήθηκαν 2 counters (count, sum) για τον υπολογισµό του µέσου 

όρου (average). 
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5. Συµπεράσµατα 

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη στην παρακολούθηση 

µαθηµάτων εξ αποστάσεως µέσω του διαδικτύου. Έχουν αναπτυχθεί πολλά 

συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης και υπάρχει ανάγκη για την αντίστοιχη 

ανάπτυξη προγραµµάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών. Όπως περιγράψαµε και 
αναλύσαµε στην εργασία η διαχείριση των δεδοµένων του συστήµατος 
εκµάθησης δεν είναι απαραίτητη να γίνει µέσω της βάσης δεδοµένων του ιδίου 

προγράµµατος αλλά η πληροφορία µπορεί να µεταφερθεί µέσω των web services. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε το web service SOAP για την 
αµφίδροµη ανταλλαγή δεδοµένων µέσω του συστήµατος εκµάθησης και του 

συστήµατος ελέγχου. Με την χρήση των web services µας δίνεται η δυνατότητα 

για µεταφορά και τροποποίηση δεδοµένων σε συστήµατα τα οποία είναι 
ανεξάρτητα µεταξύ τους. Η χρήση τους µπορεί να υιοθετηθεί και να 

χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε και µε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού 

η οποία υποστηρίζει την λειτουργία των web services.  Στην συγκεκριµένη 

εργασία επιτεύχθηκε διασύνδεση δύο διαφορετικών συστηµάτων, ενός 
συστήµατος διαχείρισης µάθησης και ενός συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένων. 
Η διασύνδεση αυτή πραγµατοποιείται µέσω των  web services. Η συνεργασία των 
δύο συστηµάτων είναι ικανή να αυξήσει τον βαθµό αυτοµατοποίησης των 
διεργασιών του συστήµατος εκµάθησης και να παρουσιάσει όλα τα δεδοµένα που 

είναι καταχωρηµένα µέσα σ’αυτό. Η εγκατάσταση τους είναι εύκολη και µπορεί 
να επεκταθεί µε την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών στο σύστηµα µάθησης. Τα 

συστήµατα θεωρούνται εύχρηστα, ευέλικτα γιατί µπορούµε να τα 

µορφοποιήσουµε όπως επιθυµούµε και φιλικά προς τον χρήστη.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα web services αποτελούν ένα σηµαντικό 

εργαλείο και παρέχουν αξιόπιστες και ασφαλείς λειτουργίες για την διασύνδεση 

µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων.  
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