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 Περίληψη 
 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα 

περιγράψουμε εν συντομία, τι είναι και στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα 

μοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσεγγίζοντάς την μέσω τριών 

τρόπων: εκπαιδευτική προσέγγιση, διάκριση Σύγχρονων/Ασύγχρονων 

Υπηρεσιών και την αντιστοίχιση εκπαιδευτή με εκπαιδευόμενες περιοχές. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα 

αναφερθούμε στις θεωρίες μάθησης. Ενώ στο δεύτερο θα περιγράψουμε το 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφουμε δύο πλατφόρμες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης το Moodle και το Open eClass. Θα αναφερθούμε στις 

δυνατότητες που παρέχουν και θα δούμε τη διάκριση μεταξύ των χρηστών. 

 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται το σύστημα που υλοποιήσαμε. Αναφερόμαστε 

στις δυνατότητές του, στη συνέχεια περιγράφουμε τη Βάση Δεδομένων και το 

Λογισμικό. Τέλος δίνουμε ένα παράδειγμα εκτέλεσης του προγράμματς. 
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 Κεφάλαιο 1 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πούμε με απλά λόγια τι είναι εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα διάφορα μοντέλα της, που 

επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τα εργαλεία που την 

υλοποιούν, εφαρμόζοντας τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις : 

• Με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση. 

• Με βάση τη διάκριση σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών. 

• Με βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς εκπαιδευόμενες περιοχές. 

 

 1.1 Τι είναι  
 

Η από απόσταση εκπαίδευση είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης της οποίας 

το βασικό χαρακτηριστικό της (πλεονέκτημα), είναι ότι διδάσκεται ο 

εκπαιδευόμενος χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια 

αίθουσα διδασκαλίας. Όμως το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να αποβεί και το 

βασικότερο μειονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να οδηγήσει 

τους εκπαιδευόμενους σε εγκατάλειψη της μάθησης.  

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, οι 

οποίοι ως κύριο χαρακτηριστικό τους είναι την έλλειψη φυσικής παρουσίας 

εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου.  Ο Holmberg έχει αναφέρει ότι: «Η Εκπαίδευση 

από Απόσταση περιλαμβάνει τις διάφορες μορφές σπουδών, σε όλα τα 

επίπεδα, οι οποίες διεξάγονται μεν χωρίς την άμεση και συνεχή επίβλεψη 

εκπαιδευτών που βρίσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας μαζί με τους 

σπουδαστές, αλλά οι οποίες παρ’ όλα αυτά επωφελούνται από την οργάνωση, 

καθοδήγηση και διδασκαλία που παρέχεται από κάποιο εκπαιδευτικό 

οργανισμό». 1 

                                                            

1
  � Holmberg, B. (1977), Distance Education: A Surrey and Bibliography, London: 
Kogan Page 
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Όπως καταλαβαίνουμε, από τον ορισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει 

να είναι ειδικά σχεδιασμένο (όπως θα δούμε παρακάτω) έτσι ώστε να 

παρακινεί – προτρέπει - βοηθά τον εκπαιδευόμενο που θα αλληλεπιδράσει 

μόνος μαζί του.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Παρουσιάζεται σε απλό και κατανοητό ύφος 

• Υποδεικνύει στους εκπαιδευόμενους τα βασικά σημεία στα οποία 

πρέπει να εστιάσει, καθώς επίσης και εκείνα που θα πρέπει να 

αποφύγει 

• Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, διατυπώνοντας ερωτήματα και απόψεις για το περιεχόμενο 

του αντικειμένου διδασκαλίας 

• Να δίνει ερεθίσματα στους διδασμόμενους, έτσι ώστε να τους 

αναπτύξει το ενδιαφέρον για το περιεχόμενό του.2 

 

 

 1.2 Με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση 
 

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση μπορούμε να διακρίνουμε τρία 

διαφορετικά μοντέλα. 

 

 1.2.1 Μοντέλο Ιδεατής Τάξης 
 

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί την τηλεδιάσκεψη, η οποία 

περιλαμβάνει την αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ 

                                                            

2
  � Holmberg, B. (1977), Distance Education: A Surrey and Bibliography, London: 
Kogan Page 
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μεταξύ δύο περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, βίντεο 

και υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του 

εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου στο ίδιο μέρος.  

Σήμερα η τηλεδιάσκεψη έχει εξελιχθεί και επιτρέπει τη συμμετοχή 

πολλών ομάδων – ατόμων από διάφορα σημεία. 

Στο μοντέλο της ιδεατής τάξης ο εκπαιδευτής είναι ο βασικός 

παράγοντας, δηλαδή θα είναι αυτός που θα καθορίζει τις μεθόδους 

εκπαίδευσης. Επομένως το συγκεκριμένο μοντέλο δασκαλοκεντρικό. 

 

 

Εικόνα  : Δασκαλοκεντρική μορφή εκπαίδευσης 

 

Στο μοντέλο αυτό οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν την παράδοση του 

πυρήνα του μαθήματος μέσω κατάλληλα τεχνολογικά προετοιμασμένων 

δωμάτιων, σε ορισμένο χρόνο. Στη συνέχεια μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

προαιρετικό υλικό εκμάθησης, μέσω off-line τεχνολογιών (λογισμικό 

ασκήσεων, CD-ROM, video) ή και on-line (WWW, FTP, E-mail). Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις έμμεσα μέσω e-mail  ή άλλων 

τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

από τους καθηγητές για την παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές.  

Συγκρινόμενο με τη συμβατική τάξη το μοντέλο αυτό προσφέρεται για: 
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• διανομή γνώσης σε μεγάλο αριθμό ατόμων 

• ανανέωση γνώσης 

• αύξηση και διαφοροποίηση των feedback των μαθημάτων 

• προσπέλαση σε διαφοροποιημένη πληροφορία σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα 

•  

•  

 1.2.2 Μοντέλο Υποστηριζόμενης Αυτοεκμάθησης 
 

Η βασική αρχή του συστήματος  για αυτοεκμάθηση είναι η αυτο-

οδήγηση, δηλαδή, ο μαθητής συγχρόνως παράγει αλλά και χρησιμοποιεί το 

υλικό του μαθήματος. 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, το μοντέλο αυτό υλοποιείται και 

υποστηρίζει την  ασύγχρονη φάση. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει πρόσβαση 

(αναζήτηση και ανάκτηση) σε επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό,  σε όποια 

χρονική στιγμή θέλει και για απεριόριστο χρονικό διάστημα.  

 

 

Εικόνα  : Μαθητοκεντρική μορφή εκπαίδευσης 
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Το σύστημα εκμάθησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργαζόμενους με 

υψηλού βαθμού υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία για να μπορέσουν να 

φέρουν εις πέρας το μάθημα.  

Οι κύριοι στόχοι αυτού του μοντέλου είναι οι εξής: 

• η αυτόνομη εκμάθηση σύμφωνα με τα ατομικά ενδιαφέροντα, ανάγκες, 

ρυθμούς. 

• η δημιουργία ατομικών ρυθμών εκμάθησης. 

• η διανομή της γνώσης σε μεγάλο αριθμό ατόμων. 

• η προσπέλαση σε διαφοροποιημένη πληροφορία σε συντομότερο  

χρονικό διάστημα. 

• η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές μιας 

και είναι μαθητοκεντρικό μοντέλο.3  

 

 1.2.3 Μοντέλο Συνεργατικής μάθησης 
 

Η συνεργατική μάθηση προσφέρει μια κοινωνικο – κεντρική άποψη της 

μάθησης, θεωρώντας ότι οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται προκειμένου να 

αποκτήσουν κοινούς στόχους.  

Οι δραστηριότητες ενός τέτοιου μοντέλου ξεκινούν όταν μια ομάδα από 

ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους - ενδιαφέροντα,  αποφασίζουν να 

δουλέψουν μαζί. Στην πρώτη εικονική συνάντηση, η ομάδα οριοθετεί τις ιδέες 

της - στόχους της. Από εκεί και πέρα όλοι οι συμμετέχοντες θα συνεισφέρουν 

προς αυτό το σκοπό. Η ροή επικοινωνίας στο μοντέλο αυτό ακολουθεί είτε 

                                                            

3
  � Βρέτταρος, (1999) “Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων ΤηλεΕικονοδιάσκεψης για την 
Υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης, Τηλεπαρουσίασης, Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς 
Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης”, 
imm.demokritos.gr/odisseas/main/PARADOTEA/p3.doc 
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οριζόντια είτε κάθετη κατεύθυνση, ενώ στα προηγούμενα μοντέλα ήταν κυρίως 

κάθετη.  

Στο μοντέλο αυτό οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον 

αλλά μπορούν και οποιαδήποτε στιγμή να απευθυνθούν στον εκπαιδευτή για 

ειδική βοήθεια.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οι στόχοι του σεναρίου αυτού μπορούν 

να συνοψιστούν στα εξής: 

• η εκμάθηση γίνεται συνεργατικά αλλά και αυτόνομα, σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τους ρυθμούς της ομάδας 

• Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να συνεργάζονται και να διαμοιράζονται 

τη γνώση, στοιχείο που θα τους βοηθήσει αργότερα να αναπτύξουν 

επαγγελματικές σχέσεις συνεργασίας και να βελτιώσουν το επίπεδο της 

εργασίας τους. 

• Μέσα από την ομαδική δουλειά αναπτύσσονται και ενισχύονται 

παράλληλα οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευόμενων, δίνοντας 

ένα τόνο κοινωνικότητας στη μαθησιακή διαδικασία.4 

 

 1.2.4 Σύγκριση 
 

Η επιλογή του μοντέλου για την υλοποίηση της εκπαίδευσης από 

απόσταση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η διαθέσιμη 

τεχνολογία, οι στόχοι των εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων, το περιεχόμενο της 

εργασίας, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ο διαθέσιμος χρόνος 

και η προσωπικότητα των ενδιαφερομένων. 

Για παράδειγμα, αν ο σκοπός κάποιου είναι να δώσει κίνητρο στους 

εκπαιδευόμενους για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ή να δημιουργήσει θετικές 

                                                            

4
  � Νιώρας et.al., «Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ’ Αποστάσεως Δια Βίου 
Εκπαίδευση», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου 
Μάθηση» Λαμία 16-17 Απριλίου 2005, http://www.edu-
projects.eu/euclides/elibrary/Nioras_2001.pdf 
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αντιδράσεις απέναντι σε μια νέα τεχνολογία, ή να συστήσει νέες εκτελέσεις 

εργασίας και νέες επαγγελματικές συμπεριφορές  και δεδομένου ότι ανάμεσα 

στους εκπαιδευτές υπάρχει κάποιος που είναι ταυτόχρονα ειδικός και καλός 

στην επικοινωνία, τότε εφόσον οι τεχνολογικές απαιτήσεις καλύπτονται, το 

πρώτο μοντέλο είναι το αρμόζων. 

Το δεύτερο μοντέλο ταιριάζει περισσότερο σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν περιορισμοί χρόνου και χώρου και ο εκπαιδευόμενος έχει την τάση 

να δουλεύει ατομικά. Θεωρείται επίσης καλό για απόκτηση βασικών γνώσεων, 

ή για ατομική εκβάθυνση σε ειδικούς τομείς.  

Το τρίτο μοντέλο είναι περισσότερο κατάλληλο σε περιπτώσεις που το 

αντικείμενο είναι πρόσφατο θέμα, ή ένα ιδιαίτερα προβληματικό, ή αν οι 

εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση είναι η βάση της 

κατασκευής γνώσης. 

 

 

 1.3 Με βάση τη διάκριση Σύγχρονων και Ασύγχρονων 
Υπηρεσιών 

 

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

διαφορετικά μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο είναι της σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης 

το οποίο απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτών – 

μαθητών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρέμβουν, κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, για να επιλύσουν τυχόν απορίες τους, με αποτέλεσμα να είναι 

ευκολότερη η κατανόηση του υλικού. Το μοντέλο αυτό απαιτεί πρόσθετο 

εξοπλισμό από την πλευρά του εκπαιδευτή. 

Το δεύτερο μοντέλο είναι το ασύγχρονο, όπου δεν απαιτείται η 

ταυτόχρονη παρουσία των μαθητών και εκπαιδευτών. Ο εκπαιδευόμενος έχει 

πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφοριών (κυρίως μέσω του διαδικτύου), 

οποιαδήποτε ημέρα και ώρα και όσες φορές θέλει.  

Ο τρόπος αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από τα Ανοικτά Πανεπιστήμια, 

όπου ο εκπαιδευτής τοποθετεί σε κατάλληλο σημείο στο δίκτυο, το απαραίτητο 
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υλικό που περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, ερωτήσεις κ.λ.π. Ο κάθε 

εκπαιδευόμενος μπορεί να αποστέλλει τις ερωτήσεις – απορίες στον 

εκπαιδευτή του με ασύγχρονο τρόπο (π.χ. με email) και να λαμβάνει με τον 

ίδιο τρόπο την απάντηση. Το βασικό πλεονέκτημά του είναι ότι μπορούν να 

συμμετάσχουν και εργαζόμενοι . Το μειονέκτημά της όμως είναι η απουσία της 

ανθρώπινης επικοινωνίας, με ότι αυτό συνεπάγεται όπως μη σωστή 

κατανόηση της ύλης, συχνές απογοητεύσεις και ένα σημαντικό ποσοστό που 

εγκαταλείπει τη διαδικασία.5  

 

 

 

 1.4 Με βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς 
εκπαιδευόμενες περιοχές 

 

 1.4.1 Μονόδρομη επικοινωνία: Αντιστοίχηση μιας εκπαιδευτικής 
περιοχής προς πολλές εκπαιδευόμενες περιοχές 

 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε μονόδρομη και ταυτόχρονη εκπομπή 

πληροφορίας με τη μορφή εικόνας, ήχου ή/και δεδομένων, από τον 

εκπαιδευτή προς όλους τους εκπαιδευόμενους σε όλες τις περιοχές. Όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τον εκπαιδευτή, αλλά ο εκπαιδευτής δεν 

είναι σε θέση να βλέπει τους εκπαιδευόμενους. 

 

 

 1.4.2 Αμφίδρομη επικοινωνία: Αντιστοίχηση μιας εκπαιδευτικής 
περιοχής προς μια εκπαιδευόμενη περιοχή 

 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε αμφίδρομη και ταυτόχρονη εκπομπή της 

πληροφορίας μεταξύ του εκπαιδευτή και μιας και μόνο περιοχής 
                                                            

5
  � Τηλεκπαίδευση, (n.a) http://www.teleteaching.gr/teleindex.htm 
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εκπαιδευόμενων, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης. Εφόσον 

αναφερόμαστε σε αμφίδρομη επικοινωνία, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

βλέπουν και να ακούν τον εκπαιδευτή, αλλά και ο εκπαιδευτής είναι σε θέση 

να βλέπει και να ακούει τους εκπαιδευόμενους. 

 

 1.4.3 Μερική αμφίδρομη επικοινωνία: Αντιστοίχηση μιας 
εκπαιδευτικής περιοχής προς πολλές εκπαιδευόμενες περιοχές 

 

Στη περίπτωση αυτή έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή πληροφορίας, από 

τον εκπαιδευτή προς όλους τους εκπαιδευόμενους όλων των περιοχών. 

Ταυτόχρονα επιλέγεται μόνο μια εκπαιδευτική περιοχή, με την οποία ο 

εκπαιδευτής έχει αμφίδρομη επικοινωνία (ήχου και εικόνας). Η συγκεκριμένη 

επιλογή της εκπαιδευτικής περιοχής μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 

της τηλεκπαίδευσης. Στο μοντέλο αυτό όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

βλέπουν τον εκπαιδευτή, αλλά ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να βλέπει και να 

αλληλεπιδρά με μια μόνο (την επιλεγμένη) εκπαιδευτική περιοχή.  

 

 1.4.4 Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ όλων των περιοχών 
 

Η εκπομπή πληροφορίας στη περίπτωση αυτή είναι ταυτόχρονη προς 

όλες τις περιοχές. Αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρξει όχι μόνο μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, αλλά και μεταξύ των διάφορων 

εκπαιδευόμενων περιοχών. Έτσι ο εκπαιδευτής μπορεί να βλέπει και να 

ακούει όλες τις ομάδες εκπαιδευόμενων, ενώ όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να αλληλεπιδρούν μέσω εικόνας και ήχου όχι μόνο με τον εκπαιδευτή ή τους 

εκπαιδευτές, αλλά και μεταξύ τους. Ο τύπος αυτός αλληλεπίδρασης 

χρησιμοποιείται κυρίως για την ανταλλαγή υπολογιστικών δεδομένων 

ανάμεσα σε συνεργαζόμενες ομάδες. Στη περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής, 

αλλά και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μοιράζονται και να αλληλεπιδρούν με 

τις ίδιες υπολογιστικές εφαρμογές.6 

                                                            

6
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 Κεφάλαιο 2 Θεωρίες Μάθησης 
 

Πριν ξεκινήσουμε να περιγράφουμε τις διάφορες θεωρίες μάθησης, 

πιστεύουμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε ένα μικρό μέρος της ενότητας για να 

περιγράψουμε τι είναι μάθηση.  

Η μάθηση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που έχει μελετηθεί από 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους, χωρίς να έχουμε καταλήξει σε ένα κοινά 

αποδεκτό όρο. Για παράδειγμα ο Pavlov την είχε ορίσει σαν δημιουργία 

υποκατάστατων ανακλαστικών, ο Skinner σαν επανάληψη μιας αντίδρασης 

μετά από θετική ενίσχυση, ο Bandura σαν μίμηση προτύπου, ενώ οι Maslow 

και Rogers σαν προσωπική ερμηνεία στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες.  

Στη μάθηση μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα χαρακτηριστικά όπως τα 

στάδια (τα οποία εκτελούνται κατά της διαδικασία της μάθησης), επίπεδα 

(ανάλογα με το πώς προκύπτει η μάθηση π.χ. μέσω συλλογής στοιχείων) και 

τους παράγοντες μάθησης οι οποίοι επηρεάζουν τη διαδικασία και τα 

αποτελέσματα της μάθησης.  

Από αυτούς τους παράγοντες μάθησης, εμείς θα αναφερθούμε στις 

θεωρίες μάθησης. 

 

 2.1 Θεωρίες Μάθησης 
 

                                                                                                                                                                          

  � Μοσχονάς Κ. (1999), Διπλωματική εργασία:Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο 
Πατρών 
 

  � Μπασματζίδης, (2008) Θεωρίες μάθησης, http://users.sch.gr/gbasm/yliko.htm 
[πρόβαση 26/6/2013] 
 

  � Τριλιανός, Θ.( 2003)  Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Αθήνα 
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Κατά το στάδιο του σχεδιασμού κάθε διδασκαλίας, είναι απαραίτητη η  

επιλογή και η εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς μιας συγκεκριμένης 

θεωρίας μάθησης, που θα πρέπει να απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα : 

• τι είναι ανάγκη να μάθει ο μαθητής,  

• πώς θα το μάθει,  

• σε ποιο περιβάλλον μάθησης,  

• ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 

• ποιος ο ρόλος του μαθητή, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

 Επομένως, ο οποισδήποτε σχεδιασμός κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμβάνει εξ αρχής την υιοθέτηση κάποιων 

βασικών παραδοχών παιδαγωγικού χαρακτήρα, που έχουν σχέση με τη 

θεωρία μάθησης που έχει επιλέξει ο δημιουργός του. Στον πίνακα που 

ακολουθεί έχουμε καταγράψει τις βασικότερες θεωρίες μάθησης. 

Συμπεριφορισμός Γνωστικές Θεωρίες Κοινωνικοπολιτικές 
Θεωρίες 

Γραμμική Οργάνωση 

(Skinner) 

Δομικός Οικοδομισμός 

(Piaget) 

Ανακαλυπτική μάθηση 

(Bruner) 

Πολλαπλές επιλογές 

(Crowder) 

Οικοδομισμός του 

Papert 

Κοινωνικοπολιτισμική 

Θεωρία του Vygotsky 

 Επεξεργασία της 

πληροφορίας 

Εγκαθιδρυμένη μάθηση 

 Διασυνδεσιασμός Θεωρία της 

δραστηριότητας 

Πίνακας  : Θεωρίες Μάθησης 

 2.1.1 Συμπεριφορισμός 
 

Ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης κατά τους συμπεριφοριστές 

είναι οι ενισχύσεις που δέχεται το άτομο για την υιοθέτηση συγκεκριμένων 
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συμπεριφορών. Η ενίσχυση μπορεί να είναι θετική (π.χ. αμοιβή) ή αρνητική 

(τιμωρία). 

Στο σημείο αυτό και για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συγκεκριμένη 

θεωρία, θα πρέπει να αναφέρουμε το γνωστό πείραμα του Pavlov. Ο Ρώσος 

φυσιολόγος Pavlov έδινε τροφή σε ένα σκύλο καθημερινά, αφού χτυπούσε 

ένα καμπανάκι. Η προσφορά, δηλαδή, τροφής συνοδευόταν από ένα 

συγκεκριμένο ήχο. Μετά από πολλές επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας, ο 

Pavlov παρατήρησε πως ο σκύλος, μόλις άκουγε το γνωστό -πλέον- ήχο 

(ερέθισμα), είχε  έκκριση σάλιου.  Ο Pavlov έθεσε σαν παράγοντα μάθησης το 

ηχητικό ερέθισμα που πάντα το ακολουθούσε ένα θετικό ερέθισμα.  

Ένας άλλος εκπρόσωπος του συμπεριφορισμού είναι ο Skinner, ο 

οποίος δίνει μεγάλη σημασία στη συμπεριφορά και πολύ μικρή στο ερέθισμα, 

το οποίο δεν το θεωρεί αναγκαίο. Δηλαδή, όταν τα άτομα εμφανίσουν μια 

συμπεριφορά που έχει θετικές συνέπειες (ανταμοιβές), τότε αυτές οι θετικές 

συνέπειες γίνονται κίνητρα για να επαναληφθεί η θετική συμπεριφορά.  

Επομένως στη θεωρία του Skinner η έννοια της ενίσχυσης είναι σημαντική και 

μπορεί να διακριθεί θετική (ανταμοιβές) ή σε αρνητική (ποινές).  

 

 2.1.2 Γνωστικές Θεωρίες 
 

Σύμφωνα με τις Γνωστικές Θεωρίες, η δόμηση της γνώσης είναι μια 

διαδικασία που βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Αναγνωρίζει δηλαδή 

ότι τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο 

πρέπει να βοηθήσει να οικοδομηθούν νέες πάνω στις ήδη υπάρχουσες.  

 

 2.1.3 Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες 
 

                                                            

  � Ράπτης, Α, Ράπτη, A, (2001) Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, 
Τόμος Α΄ και Τόμος Β΄ , Αθήνα: εκδ. Α. Ράπτη 
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Η μάθηση θεωρείται σαν αποτέλεσμα συνεργασίας του ατόμου με άλλα 

άτομα μέσα στο κοινωνικό – ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον που 

διαδραματίζεται. Με τον τρόπο αυτό το άτομο αναπτύσσει ικανότητες και 

δεξιότητες που δεν αναπτύσσονται με άλλους τρόπους μάθησης. 

 2.2 Συμπεράσματα 
 

Οι σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση, υποστηρίζουν ότι ο κάθε μαθητής 

θεωρείται ξεχωριστή μονάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το δικό του 

τρόπο μάθησης. Το άτομο μπορεί να μάθει καλύτερα σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα μάθησης όπως των συμμαθητών, δασκάλων κ.λ.π.  

Η μάθηση επομένως, σταματά να είναι μια αναπαραγωγική διαδικασία 

και με τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

αποκτά μια νέα μορφή, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους έναν δυναμικό ρόλο. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε εκπαιδευόμενου (ενδιαφέροντα, κλίσεις, κίνητρα κ.λ.π). 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής και της σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση. 

Παραδοσιακή Αντίληψη Σύγχρονη Αντίληψη 

Η γνώση προκύπτει από την παθητική 

αποδοχή 

Η γνώση ανακαλύπτεται και κατακτάται 

από το μαθητή 

Η μάθηση είναι μια μοναχική πορεία Η μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία 

Η μάθηση είναι μονοδιάστατη και 

ακολουθεί ένα μόνο δρόμο 

Η μάθηση είναι σφαιρική και 

οδηγούμαστε σε αυτήν από διάφορα 

μονοπάτια 

Η μάθηση εστιάζεται στις γνωστικές 

ανεπάρκειες των μαθητών 

Η μάθηση εστιάζεται στα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες των μαθητών 

Πηγή πληροφόρησης είναι μόνο ο 

δάσκαλος και το βιβλίο 

Η πληροφόρηση προέρχεται από 

ποικίλες και διαφορετικές πηγές 
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Η γνώση αναπαράγεται Η γνώση παράγεται από τους μαθητές 

Ο δάσκαλος μεταφέρει τη γνώση Ο δάσκαλος διευκολύνει τη σύνδεση της 

γνώσης με την πραγματικότητα 

Πίνακας  : Χαρακτηριστικά Παραδοσιακής και σύγχρονης αντίληψης για τη 
μάθηση 

 

Θέλοντας να απεικονίσουμε, όσα προαναφέραμε, χρησιμοποιούμε την 

ακόλουθη εικόνα η οποία διασύνδεει τον Εκπαιδευτή, τον Εκπαιδευόμενο, το 

Περιεχόμενο, την Υποστήριξη από άλλους και την Επικοινωνία. 

   

 

Εικόνα : Ένα µοντέλο για το e-learning που δείχνει τις µορφές της αλληλεπίδρασης 
(προσαρµογή)10  

  

                                                            

10
  � Ντιγκµπασάνης, 2011, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Συναλλακτική Εγγύτητα. 
http://www.academia.edu/1206020/ 
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 2.3 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 
 

Ως ψηφιακό υλικό θεωρούμε το υλικό εκείνο, το οποίο περιέχει ψηφιακό 

περιεχόμενο και κάποιο μέσο διάθεσής του. Εάν ο σκοπός μας είναι 

εκπαιδευτικός, τότε το Ψηφιακό Περιεχόμενο ονομάζεται Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Υλικό. 

Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό αποτελείται από τρεις συνιστώσες: 

• Ψηφιακό Περιεχόμενο 

• Τεχνολογικό Μέσο 

• Παιδαγωγική – Διδακτική Εφαρμογή 

 

 

 2.3.1 Ψηφιακό Περιεχόμενο 
 

Το Ψηφιακό Περιεχόμενο, είναι το βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα σπουδών 

καθώς και με τους στόχους μάθησης της Θεματικής Ενότητας, όπως αυτοί 

έχουν καθοριστεί.  

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας του ψηφιακού περιεχομένου είναι: 

 
• Δομή: πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. 

• Μορφή: είναι αυτή που προδιαθέτει θετικά τον εκπαιδευόμενο απέναντι 

στο θέμα και ταυτόχρονα τονίζει τις σημαντικές πληροφορίες. 

• Οργάνωση: βοηθά τον εκπαιδευόμενο να ξεχωρίζει την ύλη σε 

τμήματα και να προσεγγίζει σταδιακά το γνωστικό πεδίο. 

• Προσπέλαση: διασφαλίζει την ομαλή και χωρίς προβλήματα μετάβαση 

στο περιεχόμενο, όπως αυτό είναι οργανωμένο. Υπάρχουν διάφοροι  

τρόποι προσπέλασης περιεχομένου όπως γραμμική, υπερμεσική κ.λ.π. 
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• Ανατροφοδότηση/ Ανάδραση: δiνουν την ευκαιρία στους 

εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν μέσω της πράξης.11 

• Κίνητρα Μάθησης: χρησιμοποιούνται για να διεγείρουν τη θέληση των 

εκπαιδευόμενων για μάθηση.12 

 

 2.3.2 Τεχνολογικό Μέσο 
 

Για το τεχνολογικό μέσο, θα χρησιμοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά του 

προτύπου ISO/IEC 9126 το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της 

ποιότητας του λογισμικού.  

 

Εικόνα : Τα έξι ποιοτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 

  
                                                            

11
  � Race P. (1999). Το εγχειρίδιο της ανοικτής εκπαίδευσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 
 

12
  � Race P. (1994). 500 πρακτικές συμβουλές για την ανοικτή και ευέλικτη εκπαίδευση, 
Μεταίχμιο, Αθήνα 
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Όπως μπορούμε να δούμε από την παραπάνω εικόνα το συγκεκριμένο 

πρότυπο περιγράφει έξι βασικά χαρακτηριστικά που το κάθε ένα από αυτά 

αναλύεται σε υποκατηγορίες: 

  

• Λειτουργικότητα (functionality) είναι οι δυνατότητες που παρέχει ένα 

προϊόν λογισμικού για να καλύψει τις απαιτήσεις. Περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες υποκατηγορίες:  καταλληλότητα, ακρίβεια, 

διαλειτουργικότητα, ασφάλεια, συμμόρφωση. 

• Αξιοπιστία (reliability), είναι η σταθερή λειτουργία του λογισμικού παρά 

τις μεταβολές των στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι 

υποκατηγορίες είναι: ωριμότητα, ανοχή σε λάθη, δυνατότητα 

ανάκτησης  

• Αποδοτικότητα (efficiency), αναφέρεται στην καλή χρήση των 

διαθέσιμων πηγών από το λογισμικό κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες και περιλαμβάνει: τη συμπεριφορά των λειτουργιών του 

λογισμικού αναφορικά με το χρόνο, τη νομιμοποίηση των κατάλληλων 

πόρων του συστήματος για το χρόνο που θα χρησιμοποιηθούν. 

• Ευχρηστία (usability) η ευκολία χρήσης του από τους χρήστες, όταν 

χρησιμοποιείται σε καθορισμένες συνθήκες. Αναλύεται περαιτέρω: στην 

ευκολία κατανόησης, στην ευκολία εκμάθησης, στην ευκολία 

λειτουργίας. 

• Συντηρησιμότητα (maintainability), είναι η δυνατότητα τροποποίησης 

της εφαρμογής με ορισμένη προσπάθεια. Περιλαμβάνει : τη δυνατότητα 

ανάλυσης, τη δυνατότητα αλλαγής, τη σταθερότητα, την ικανότητα 

δοκιμών.  

• Μεταφερσιμότητα (portability), η ευκολία με την οποία μία εφαρμογή 

μεταφέρεται από ένα λειτουργικό περιβάλλον σε κάποιο άλλο. Τα υπο-

χαρακτηριστικά της είναι : η δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής 

σε νέα περιβάλλοντα με ελάχιστες ή μηδενικές τροποποιήσεις,  η 

δυνατότητα εγκατάστασης σε νέο λειτουργικό περιβάλλον με ελάχιστη 
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προσπάθεια, η Συμμόρφωση με πρότυπα – συμβάσεις και τη 

δυνατότητα αντικατάστασης.13 

 

 2.3.3 Παιδαγωγική – Διδακτική Εφαρμογή 
 

Τα χαρακτηριστικά της Παιδαγωγικής – Διδακτικής Εφαρμογής περιλαμβάνουν 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

καθώς και το πώς αυτό μεταβάλλεται μέσω της αλληλεπίδρασης των 

εκπαιδευόμενων με αυτό.14 

                                                            

13
  � Centre for Software Engineering, (2003) ISO 9126: The Standard of Reference, 
http://www.cse.dcu.ie/essiscope/sm2/9126ref.html 
 

14
  � Race P. (1999). Το εγχειρίδιο της ανοικτής εκπαίδευσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 
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 Κεφάλαιο 3 Πλατφόρμες Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης  

 

 3.1 Εισαγωγή 
 

Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι απαραίτητη μια 

μια εφαρμογή καθώς και κάποια υλικοτεχνικά μέσα  όπως Υπολογιστής, 

Μικρόφωνο, Κάμερα, Ακουστικά. 

Αν όμως στο μάθημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμμετέχουν 

περισσότεροι από έναν σπουδαστές σε μια αίθουσα τότε είναι απαραίτητος 

και ο ακόλουθος εξοπλισμός:  

• κάμερα στραμμένη προς την πλευρά των σπουδαστών 

• μικρόφωνο στραμμένα προς την πλευρά των σπουδαστών 

• οθόνη προβολής, που είναι τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της 

αίθουσας και εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες της τάξης να 

παρακολουθούν τις γραπτές σημειώσεις, και το κατασκευασμένο 

οπτικό υλικό του διδάσκοντα (σχεδιαγράμματα, διαφάνειες, εικόνες) 

κ.λ.π  

• Την κονσόλα του διδάσκοντα, που περιλαμβάνει την επιφάνεια όπου 

γράφονται οι σημειώσεις, το χώρο όπου οργανώνονται αυτές, διάφορα 

μόνιτορ με τα οποία γίνεται ο έλεγχος στις αίθουσες αλλά και ο έλεγχος 

στις κάμερες. 

• προβολέας φωτεινών εικόνων, που παρέχει τη δυνατότητα στο 

διδάσκοντα να χρησιμοποιήσει και έντυπο υλικό πέρα από τις 

διαφάνειες.  

 

                                                            

  � Μανωλάς, 2002, “Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η πλατφόρμα υλοποίησης Learning 
Space”, http://www.islab.demokritos.gr/gr/html/ptixiakes/distance_learning/ 
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Εικόνα : Αίθουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

 3.2 Moodle 
 

Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

είναι ένα σύστημα εξ αποστάσεως διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία εικονικών μαθημάτων και τη διαχείριση εικονικών τάξεων. Είναι 

Open Source λογισμικό με άδεια GNU Public License, δηλαδή:  

• έχει πνευματικά δικαιώματα, αλλά  

• μας δίνει τον κώδικα και τη δυνατότητα τροποποίησής του με τον όρο 

ότι θα παρέχουμε τον τροποποιημένο κώδικα και σε άλλους και  

• δε θα τροποποιήσουμε την αρχική άδεια. 

Το Moodle είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και για 

να εκτελεστεί απαιτεί υπολογιστικό σύστημα που να υποστηρίζει τη γλώσσα 

PHP. Επίσης για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιεί τη Βάση 

Δεδομένων MySQL. 
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Η παιδαγωγική φιλοσοφία του Moodle, βασίζεται στη θεωρία του 

κοινωνικού οικοδομισμού (social constructionist pedagogy). Δηλαδή η μάθηση 

είναι αποτελεσματική όταν δημιουργούμε κάτι από την εμπειρία κάποιου 

άλλου, π.χ μπορεί να διαβάσουμε ένα μικρό κείμενο και να το ξεχάσουμε την 

επόμενη στιγμή. Αλλά αν προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε με δικά μας 

λόγια ή να κάνουμε μια παρουσίαση γι’ αυτό τότε θα το κατανοήσουμε 

καλύτερα και θα ενσωματώσουμε τη γνώση.  

Στους χρήστες του Moodle, ανατίθενται  ρόλοι και με βάση αυτούς τους 

ρόλους έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Οι διαθέσιμοι ρόλοι είναι: 

• Site Administrator: Είναι οι υπερχρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 

να κάνουν τα πάντα 

• Manager: ελέγχει τους μαθητές και την πρόσβαση αυτών στα 

μαθήματα.  

• Course Creator: Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των μαθημάτων. 

Συνήθως όταν ανατίθεται ο ρόλος του Course Creator σε κάποιο 

χρήστη, τότε αυτός ο χρήστης είναι και ο καθηγητής του μαθήματος. 

 

Εικόνα : Δημιουργία Μαθήματος 

• Teacher: μπορούν να τροποποιήσουν όλα τα περιεχόμενα σε ένα 

μάθημα, όπως δραστηριότητες (chat, forum, quiz, lesson κ.λ.π), 

βαθμολόγηση φοιτητών κ.λ.π Τα lesson είναι συγκεκριμένα module, τα 
                                                            

  � Moodle, (2012) Philosophy, http://docs.moodle.org/23/en/Philosophy 
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οποία είναι μια σειρά από σελίδες HTML. Στο τέλος της κάθε HTML 

σελίδας υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής του επόμενου βήματος, η 

οποία θα τον ανακατευθύνει σε συγκεκριμένη σελίδα του μαθήματος. Η 

απλούστερη επιλογή είναι το Continue. 

 

Εικόνα : Επιλογές στο τέλος του lesson 

 

Το quiz είναι ένα άλλο Module, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον 

Teacher να σχεδιάσει και να δημιουργήσει quiz, επιλέγοντας ανάμεσα σε 

πολλούς τύπους ερωτήσεων. 
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Εικόνα : Moodle quiz 

 

• Not Editing Teacher: Είναι ο χρήστης που μπορεί να βαθμολογήσει 

τους μαθητές αλλά δε μπορεί να τροποποιήσει τη δομή του μαθήματος. 

Συνήθως είναι οι βοηθοί των καθηγητών. 

• Student: Μπορεί να συμμετάσχει σε μάθημα και να δει τις 

δραστηριότητες του μαθήματος, αλλά δε μπορεί να το τροποποιήσει. 

Την πρώτη φορά που συνδέονται στο σύστημα, μπορούν να δουν όλα 

τα μαθήματα. Όταν όμως επιλέξουν μαθήματα ή τους εντάξουν σε 

κάποια, τότε μπορούν να βλέπουν μόνο αυτά. 
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Εικόνα : Διαθέσιμα Μαθήματα 

 

• Guest: Οι επισκέπτες που συνδέονται σαν Guest μπορούν να 

συνδεθούν σε οποιαδήποτε μάθημα που επιτρέπει τέτοια σύνδεση. Η 

πρόσβασή τους σε αυτά τα μαθήματα είναι μόνο για ανάγνωση δηλαδή 

δε μπορούν να κάνουν κάποιο Post σε forum, να συμμετέχουν σε μια 

συζήτηση κ.λ.π 

• Authenticated user: Ο συγκεκριμένος ρόλος αποδίδεται σε όσους 

χρήστες κάνουν login στο σύστημα. Στους χρήστες της ομάδας αυτής 

μπορεί να αποδοθεί κάποιος από τους προαναφερόμενους ρόλους.17 

 

 3.3 Open eClass 
 

                                                            

17
  � Moodle, (2013) Standard Roles, http://docs.moodle.org/25/en/Standard_roles 
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Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την ηλεκτρονική οργάνωση, 

αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. Έχει δημιουργηθεί από το 

ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet για την υποστήριξη μαθημάτων ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Βασίζεται στη φιλοσοφία του ανοικτού κώδικα και διανέμεται 

δωρεάν. 

Έχει αναπτυχθεί στη φιλοσοφία, ότι οι χρήστες θα έχουν διακριτούς 

ρόλους, θα υπάρχουν διακριτές κατηγορίες μαθημάτων. Το κάθε μάθημα θα 

έχει δομημένη παρουσίαση, ενώ πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ευκολία 

στη χρήση του καθώς και την ευκολία στη δημιουργία των μαθημάτων. 

Στο Open eClass διακρίνουμε τους παρακάτω ρόλους: 

• Ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της 

πλατφόρμας. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των λογαριασμών των 

χρηστών και τον έλεγχό τους. Διαχειρίζεται τα μαθήματα που 

δημιουργούν οι καθηγητές, είναι υπεύθυνος για τη βάση δεδομένων και 

τον εξυπηρετητή. 

• Ο χρήστης - καθηγητής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη 

διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Ο καθηγητής δημιουργεί όσα 

μαθήματα επιθυμεί, επικοινωνεί με τους χρήστες-φοιτητές των 

μαθημάτων του, εισάγει το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (κείμενα, 

εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

κλπ), καθώς επίσης δημιουργεί ομάδες εργασίας και περιοχές 

συζητήσεων. 

• Ο χρήστης - φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του 

επιτρέπεται. Στα μαθήματα που έχει εγγραφεί έχει πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, 

περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.  

Επίσης μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις κατηγορίες μαθημάτων. 

• Ανοικτά μαθήματα: έχουν πρόσβαση ακόμα και χρήστες που δεν 

διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. 
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• Ανοικτά σε εγγραφή: ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αν 

διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. 

• Κλειστά μαθήματα: ένας χρήστης που έχει λογαριασμό στην 

πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο αν του το επιτρέψει ο υπεύθυνος 

καθηγητής. 

Το Ηλεκτρονικό μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από υποσυστήματα. Στο 
δεξιό μενού της οθόνης του μαθήματος, εμφανίζονται γενικές πληροφορίες γι’ 
αυτό, ενώ στη αριστερό μενού εμφανίζονται όλα τα υποσυστήματα. 

 

 

Εικόνα : Ηλεκτρονικό Μάθημα 

 

Ορισμένα από τα υποσυστήματα που περιέχουν τα μαθήματα είναι: 

• Ατζέντα: παρουσιάζονται τα γεγονότα του μαθήματος σε ημερολόγιο. 

• Έγγραφα: το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. 

• Ανακοινώσεις: για ενημέρωση των φοιτητών 

• Περιοχές Συζητήσεων: για ανταλλαγή απόψεων 



34 
 

• Ομάδες Εργασίας: συλλογή από εγγεγραμμένους που μοιράζονται 

κοινό χώρο και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων 

• Ασκήσεις: τις δημιουργεί ο καθηγητής για αυτοαξιολόγηση των 

φοιτητών. 

• Βίντεο Μαθήματος: χώρος για ανέβασμα οπτικοακουστικού 

εκπαιδευτικού υλικού.18 

                                                            

18
  � GUnet, (2012) Επισκόπηση Πλατφόρμας, 
http://www.openeclass.org/content/view/15/36/lang,gr/ 
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 Κεφάλαιο 4 Σύστημα  
 

 4.1 Εισαγωγή 
 

Για την υλοποίηση του συστήματος, αποφασίστηκε η χρήση της 

τεχνολογίας ASP.NET με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic. 

Το εργαλείο ανάπτυξης ήταν το Visual Studio 2008. Η ASP.NET είναι ένα 

framework με τη βοήθεια του οποίου, μπορούμε να δημιουργήσουμε server 

side εφαρμογές για το διαδίκτυο. Όταν αναφέρουμε server side εφαρμογές, 

εννοούμε ότι ο χρήστη ζητά μια σελίδα από το server (βήμα 1). Ο server 

δέχεται το αίτημα, το επεξεργάζεται (βήμα 2) και παράγει μια σελίδα που 

περιέχει HTML, JavaScript και CSS την οποία στέλνει στο χρήστη (βήμα 3). 

Όπως καταλαβαίνουμε, στο βήμα 2 κρύβεται η έννοια του server side. Ο 

server ανάλογα με τα δεδομένα που θα δεχτεί από το χρήστη, παράγει, 

εκτελώντας κάποιο πρόγραμμα π.χ. Visual Basic, Php, Java κ.λ.π μια σελίδα 

την οποία αποστέλλει στο χρήστη. 

 

Εικόνα  : Server Side 

 



36 
 

Για την ανάπτυξη του συστήματος, είναι απαραίτητη η χρήση μιας Βάσης 

Δεδομένων, όπου θα αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, 

όπως τα username και password, τα στοιχεία των μαθητών και των 

καθηγητών, τα μαθήματα κ.λ.π. 

Για Βάση Δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τον SQL Server Express ο 

οποίος παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft. Ο SQL Server Express είναι ένας 

SQL Server με κάποιους περιορισμούς, όπως το ότι το μέγεθος της κάθε 

βάσης δεδομένων δε μπορεί να ξεπεράσει τα 10GB.  

 

 4.2 Δυνατότητες Συστήματος 
 

Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση της βάσης δεδομένων του 

συστήματος, θεωρούμε απαραίτητο να περιγράψουμε τις δυνατότητές του, 

έτσι ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η δομή της βάσης δεδομένων. 

Το Σύστημα προσφέρει ένα λογαριασμό Administrator, ο οποίος μπορεί 

να δημιουργήσει τα ακόλουθα: 

• Τμήμα 

• Μάθημα σε ένα Τμήμα 

• Καθηγητή που διδάσκει μάθημα/μαθήματα 

• Μαθητή που παρακολουθεί το μάθημα/μαθήματα 

Τα στοιχεία που  πρέπει να εισάγει για το Τμήμα είναι το όνομά του. 

 

 

Εικόνα : Δημιουργία Τμήματος 
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Τα στοιχεία του Μαθήματος είναι: 

• ‘Ονομα 

• μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος  

• το τμήμα στο οποίο ανήκει. 

 

Εικόνα : Δημιουργία Μαθήματος 

 

Τα στοιχεία των καθηγητών είναι  

• Όνομα 

• Επώνυμο 

• Διεύθυνση 

• Τηλέφωνο 

• ΑΦΜ 

• User name 

• Password 

• Να επιλέξει το τμήμα που θα διδάσκει 

• Να επιλέξει τα μαθήματα του τμήματος που θα διδάξει 
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Εικόνα : Δημιουργία Καθηγητή 

 

Τα στοιχεία των μαθητών είναι: 

• Όνομα 

• Επώνυμο 

• Διεύθυνση 

• Τηλέφωνο 

• User name 

• Password 

• Να επιλέξει το τμήμα που ανήκει 

• Να επιλέξει τα μαθήματα που θα παρακολουθεί 
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Εικόνα : Δημιουργία φοιτητή 

 

Ο Καθηγητής επιλέγει αρχικά το μάθημα και στη συνέχεια έχει δύο 

δυνατότητες: 

• Να το επεξεργαστεί, δηλαδή να προσθέσει  

o παραδόσεις ή  

o τεστ. 

 

 

Εικόνα : Λειτουργίες Καθηγητή 
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• Να δει τους μαθητές που το παρακολουθούν και για τον κάθε ένα 

μαθητή, να δει  

o το ιστορικό του δηλαδή πότε παρακολούθησε τις παραδόσεις ή τα 

τεστ και  

o να τον βαθμολογήσει 

 

Εικόνα : Παρουσιάση Ιστορικού Κινήσεων Φοιτητή 

 

 

Τέλος ο μαθητής, αφού εισέλθει στο σύστημα, επιλέγει το μάθημα που 

θέλει και εμφανίζεται μια λίστα με τις παραδόσεις και τα τεστ που έχει εισάγει ο 

καθηγητής. 
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Εικόνα : Λειτουργίες Φοιτητή 

 

 

 4.3 Βάση Δεδομένων 
 

Όπως αναφέραμε, η Βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε περιβάλλον 

SQL Server Express. 

Στην εικόνα 4 παρουσιάζουμε το Database Diagram της Βάσης 

Δεδομένων μας, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους πίνακες και τις συνδέσεις 

μεταξύ τους. 

Όπως παρατηρούμε, έχουμε κανονικοποιήσει τη βάση δεδομένων μας 

με σκοπό τη μείωση των πληροφοριών που επαναλαμβάνονται.  

 

 

 



 

 

Εικόνα : Σχήμα Βάσης Δεδομένων 



 

 



 

 

Ας δούμε τώρα κάθε ένα πίνακα αναλυτικά. 

 4.3.1 Πίνακας Student 
 

Ο πίνακας Student περιέχει όλες τις πληροφορίες των φοιτητών. Η δομή του 

απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα student 

Όπως παρατηρούμε, περιέχει το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση και το 

τηλέφωνο των φοιτητών. Το πεδίο sid είναι auto increment πεδίο και είναι ο 

μοναδικός κωδικός του φοιτητή ο οποίος χρησιμοποιείται στους άλλους πίνακες 

της Βάσης μας. 

 

 4.3.2 Πίνακας Instructor 
 

Κατ’ αντιστοιχία με τον πίνακα student, ο πίνακας instructor περιέχει 

παρόμοιες πληροφορίες για τους καθηγητές. 

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα instructor 



 

Το πεδίο κλειδί του πίνακα είναι το πεδίο iid που είναι auto increment πεδίο. 

 4.3.3 Πίνακας login 
 

O Πίνακας login, περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να συνδεθούν 

στο σύστημα οι καθηγητές ή οι φοιτητές.  

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα Login 

Όπως βλέπουμε περιέχει το username και το password τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στο σύστημα και δίνονται κατά τη δημιουργία 

των χρηστών από τον administrator. Επίσης περιέχει το πεδίο id που είναι είτε το 

iid (το πρωτεύον κλειδί του πίνακα instructor) είτε το sid (το πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα student) ανάλογα με το αν είναι καθηγητής ή φοιτητής. Επίσης το 

isteacher μπορεί να πάρει δύο τιμές  

• true αν είναι καθηγητής 

• false αν είναι φοιτητής 

 

 4.3.4 Πίνακας department 
 

Ο πίνακας περιέχει τις πληροφορίες του τμήματος. 

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα department 



 

 

Το πεδίο did που είναι πρωτεύον κλειδί στον πίνακα department συνδέεται με τον 

πίνακα course (θα αναλυθεί αμέσως μετά) σαν foreign key. 

 4.3.5 Πίνακας course 
 

 Ο συγκεκριμένος πίνακας περιέχει πληροφορίες για τα μαθήματα. 

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα course 

 

Όπως βλέπουμε (και αναφέραμε πιο πάνω) το πεδίο did είναι foreign key 

στο πεδίο did του πίνακα department.  

 

 4.3.6 Πίνακας lesson 
 

Ο πίνακας lesson περιέχει όλες τις παραδόσεις για όλα τα μαθήματα. 

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα lesson 



 

Όπως βλέπουμε περιέχει το iid (που είναι foreign key στο iid του πίνακα 

instructor) και μας ενημερώνει για τον καθηγητή, καθώς και το cid (που είναι 

foreign key στο cid του πίνακα course) και μας δείχνει το μάθημα. 

Το πεδίο position καθορίζει τη σειρά των παραδόσεων, ενώ το πεδίο info 

περιέχει τον τίτλο της παράδοσης. 

Τέλος το πεδίο istest θα είναι true αν η εγγραφή του πίνακα είναι τεστ και όχι 

παράδοση. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πρσέγγιση (χρήση του πεδίου istest) 

επειδή θέλουμε να έχουμε μια σειρά στις παραδόσεις και στα τεστ. Δηλαδή, 

αρχικά θα είναι η παράδοση 1, μετά η παράδοση 2, μετά το τεστ 1 κ.ο.κ. 

 

 4.3.7 Πίνακας teaches 
 

Ο πίνακας αυτός συνδέει τους καθηγητές με τα μαθήματα. Δηλαδή περιέχει 

το iid σαν foreign key στο πεδίο iid του instructor, για να δείχνει τον καθηγητή και 

το cid σαν foreign key στο πεδίο cid του course για να δείχνει το μάθημα. 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα lesson 

 

 4.3.8 Πίνακας watch 
 

Ο πίνακας αυτός δείχνει ποιος φοιτητής παρακολουθεί ποιο μάθημα. 

Συνδέει δηλαδή τους πίνακες student και course. 



 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα watch 

Περιέχει τα πεδίο sid που είναι foreign key στο πεδίο sid του πίνακα student 

και δείχνει το φοιτητή. Το πεδίο cid που είναι foreign key στο πεδίο cid του πίνακα 

course και δείχνει το μάθημα που παρακολουθεί ο φοιτητής. Το πεδίο final_grade 

είναι ο βαθμός που θα πάρει ο φοιτητής όταν τον βαθμολογήσει ο καθηγητής του. 

Επιτρέπουμε την τιμή Null γιατί όταν δημιουργείται η κάθε εγγραφή θέλουμε να 

έχει τιμή Null. 

 

 4.3.9 Πίνακας test 
 

Ο πίνακας αυτός περιέχει τις ερωτήσεις και απαντήσεις για τα test που βάζει 

ο καθηγητής. Κάθε test μπορεί να έχει πολλές ερωτήσεις και κάθε ερώτηση έχει 

υποχρεωτικά τρεις απαντήσεις και μόνο μια από αυτή είναι σωστή. 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα test 

Περιέχει το πεδίο cid που είναι foreign key στο πεδίο cid του πίνακα course 
για να δηλώνει το μάθημα με το οποίο συνδέεται το test. Το πεδίο position 
περιγράφει τη θέση που έχει το test στο σύνολο των παραδόσεων του πίνακα 
lesson. Το isquestion δηλώνει αν είναι η ερώτηση (με τιμή true) ή η απάντηση (με 
τιμή false). Το πεδίο info έχει το κείμενο τις ερώτησης ή της απάντησης. Το 
iscorrect έχει νόημα και χρησιμοποιείται μόνο όταν το isquestion είναι false, 
δηλαδή είναι απάντηση και παίρνει τιμές true (σωστή απάντηση) ή false (λάθος 



 

απάντηση). Το number δηλώνει τη θέση της ερώτησης στο σύνολο των 
ερωτήσεων του test. 

 

 4.3.10 Πίνακας tested 
 

Περιέχει στοιχεία για το πότε ολοκλήρωσε ένα test κάποιος φοιτητής και τι 
βαθμό πήρε. 

 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα tested 

Το πεδίο cid είναι foreign key στο πεδίο cid του πίνακα course και 
χρησιμοποιείται για να δηλώσει το μάθημα. Το πεδίο position δηλώνει τη θέση 
του test μέσα στις παραδόσεις του πίνακα lesson. Το sid είναι το sid του φοιτητή 
από τον πίνακα student. Το date είναι η μέρα που έκανε το test ο φοιτητής και 
grade ο βαθμός που πήρε. Θεωρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισόβαθμες. 

Στο τελικό βαθμό του φοιτητή θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία από το 
πρώτο ημερολογιακά test. Δηλαδή ένα test μπορεί να το δοκιμάσει πολλές φορές 
ένα φοιτητής. Όλες οι προσπάθειες του θα καταχωρηθούν αλλά η πρώτη είναι 
αυτή που θα ληφθεί υπόψη για το βαθμό. 

 

 4.3.11 Πίνακας watched 
 

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για να κρατά πληροφορίες για το πότε 
ένας φοιτητής παρακολούθησε μια παράδοση. 

 



 

 

Εικόνα : Δομή πίνακα watched 

 

Περιέχει το πεδίο wid που είναι foreign key στο πεδίο wid του πίνακα watch 
και μπορούμε να βρούμε ποιο course παρακολουθεί ποιος φοιτητής. Το πεδίο lid 
που είναι foreign key στο πεδίο lid του πίνακα lesson και μας δείχνει την 
παράδοση που παρακολούθησε και το date που δείχνει τη μέρα που 
παρακολούθησε την παράδοση. 

 

 

 

 4.4 Ανάλυση Λογισμικού 
 

Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε, συνοπτικά τις web φόρμες και τις 

κλάσεις που αναπτύξαμε καθώς και θα περιγράψουμε τις λειτουργίες που 

υλοποιούν. Όλες οι web φόρμες περιέχουν ένα τμήμα κώδικα που δημιουργεί την 

html σελίδα και ένα άλλο τμήμα κώδικα που είναι γραμμένο σε Visual Basic και 

είναι υπεύθυνο για τη λειτουργικότητα που παρέχεται. Εμείς θα αναλύσουμε το 

τμήμα του κώδικα που είναι γραμμένο σε Visual Basic. 

 

 4.4.1 Default 
 

Είναι η κύρια σελίδα του project μας. Εμφανίζει το χρήστη τα κατάλληλα 

στοιχεία για να κάνει Login και εκτελεί τον έλεγχο ορθότητας των στοιχείων που 

έδωσε.  

Αποτελείται από τις ακόλουθες μεθόδους: 



 

• Page_Load: εκτελείται κάθε φορά που φορτώνεται η σελίδα. Αυτό που 

κάνει είναι μια σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων. 

• Page_Disposed: Εκτελείται η αποσύνδεση από τη Βάση Δεδομένων. 

• Button1_Click: ο Χρήστης έχει δώσει τα στοιχεία του και ξεκινάει η 

διαδικασία του ελέγχου. Αν έχει συμπληρώσει Username: Admin και 

Password: 1 σημαίνει ότι είναι Administrator και τον ανακατευθύνει στη 

σελίδα main.aspx. Διαφορετικά εκτελεί ένα select στον πίνακα login και 

ελέγχει το αποτέλεσμα. Αν το πεδίο isteacher (το πεδίο με αριθμό 4, η 

αρίθμηση ξεκινάει από το 0) είναι false τότε σημαίνει ότι είναι φοιτητής και 

τον ανακατευθύνει στη σελίδα student.aspx. Αν είναι true τότε είναι 

καθηγητής και τον ανακατευθύνει στη σελίδα teacher.aspx. Αν δεν το βρει 

τότε καλεί τη μέθοδο MessaBox για να εμφανίσει κατάλληλο μήνυμα. 

• MessageBox: χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μηνυμάτων. 

 



 

 4.4.2 main 
 

Η σελίδα main εμφανίζεται μόνο όταν κάνει login ο administrator και 

εμφανίζει το menu επιλογών που αναφέραμε στο 4.2. Αποτελείται από τις 

ακόλουθες μεθόδους: 

• main_disposed: Εκτελείται η αποσύνδεση από τη Βάση Δεδομένων. 

• page_load: εκτελείται κάθε φορά που φορτώνεται η σελίδα. Αυτό που κάνει 

είναι μια σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων. 

• NavigationMenu_MenuItemClick: Εκτελείται κάθε φορά που γίνει κλικ το 

NavigationMenu, δηλαδή όταν κάνει κλικ στο μενού ο administrator. Οι 

δυνατές επιλογές είναι του administrator είναι: 

o Δημιουργία Τμήματος, θέτει το e.Item.Value = createSection 

o Δημιουργία Μαθήματος, θέτει το e.Item.Value = CreateLesson 

o Δημιουργία Χρήστη, θέτει το e.Item.Value = CreateUser 

o Τροποποίηση Χρήστη, θέτει το e.Item.Value = EditUser 

o Δημιουργία Καθηγητή, θέτει το e.Item.Value = CreateInstructor 

o Αποσύνδεση, θέτει το e.Item.Value = Logout 

Ανάλογα με την τιμή που έχει το e.Item.Value εκτελούνται οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

o createSection: Αποκρύπτω όλα τα div εκτός από το createDep και το 

Div3. 

o CreateLesson: Αποκρύπτονται όλα τα div εκτός από το createLesson 

και Div3.Κάνουμε select για να επιλέξουμε όλα τα τμήματα από τη 

βάση δεδομένων και με αυτά γεμίζουμε το DropDownList1. 

o CreateUser: Εμφανίζουμε τα κατάλληλα TextBox για να συμπληρώσει 

τις πληροφορίες που θέλει ο administrator για το νέο χρήστη. Κάνουμε 



 

select για να επιλέξουμε όλα τα τμήματα από τη βάση δεδομένων και 

με αυτά γεμίζουμε το DropDownList2. Κάνουμε select όλα τα μαθήματα 

που ανήκουν στο επιλεγμένο τμήμα και με αυτά γεμίζουμε το 

CheckBoxList1. 

o EditUser: Κάνουμε select για να επιλέξουμε όλα τα τμήματα από τη 

βάση δεδομένων και με αυτά γεμίζουμε το DropDownList2. Κάνουμε 

select όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιλεγμένο τμήμα και με 

αυτά γεμίζουμε το CheckBoxList1. Κάνουμε select για να επιλέξουμε 

όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στο συγκεκριμένο 

τμήμα, από τη βάση δεδομένων και με αυτά γεμίζουμε το 

DropDownList4. 

o CreateInstructor: Εμφανίζουμε τα κατάλληλα TextBox για να 

συμπληρώσει τις πληροφορίες που θέλει ο administrator για το νέο 

καθηγητή. Κάνουμε select για να επιλέξουμε όλα τα τμήματα από τη 

βάση δεδομένων και με αυτά γεμίζουμε το DropDownList3. Κάνουμε 

select όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιλεγμένο τμήμα και δε 

διδάσκονται από κάποιο καθηγητή και με αυτά γεμίζουμε το 

CheckBoxList2. 

o Logout: Κλείνουμε το session και επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα. 

• Button1_Click: ανάλογα με την επιλογή που έχουμε κάνει εκτελούνται οι 

ακόλουθες εργασίες: 

o createSection: κάνουμε Insert στον πίνακα department 

o CreateLesson: κάνουμε insert στον πίνακα course. 

o CreateUser: Αφού γίνει έλεγχος ότι έχουμε συμπληρώσει όλα τα 

στοιχεία τότε γίνονται insert τα στοιχεία στον πίνακα student και στον 

πίνακα login. Στη συνέχεια, για όσα μαθήματα έχουμε επιλέξει να 

παρακολουθήσει, κάνουμε τα κατάλληλα Insert στον πίνακα watch. 



 

o EditUser: Βρίσκω ποια μαθήματα παρακολουθεί ήδη ο φοιτητής και τα 

προσθέτω στο QueueList. Στη συνέχεια για όλα τα μαθήματα που είναι 

επιλεγμένα στο CheckBoxList1 και δεν υπάρχουν στο QueueList τα 

κάνω insert στον πίνακα watch. 

o CreateInstructor: Αφού γίνει έλεγχος ότι έχουμε συμπληρώσει όλα τα 

στοιχεία τότε γίνονται insert τα στοιχεία στον πίνακα instructor και στον 

πίνακα login. Στη συνέχεια, για όσα μαθήματα έχουμε επιλέξει να 

διδάξει κάνουμε τα κατάλληλα Insert στον πίνακα teaches. 

• MessageBox: χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μηνυμάτων. 

• DropDownList2_SelectedIndexChanged: ενεργοποιείται όταν αλλάξει το 

DropDownList2. Τότε θα φέρω όλους τους φοιτητές για το τμήματα που 

έχουμε επιλέξει στο DropDownList2. Οι φοιτητές θα προστεθούν στο 

DropDownList4. 

• DropDownList3_SelectedIndexChanged: ενεργοποιείται όταν αλλάξει το 

DropDownList3. Χρησιμοποιείται στους καθηγητές, όταν αλλάζω το τμήμα 

στο DropDownList3 τότε φέρνω όλα τα μαθήματα που ανήκουν σε αυτό 

και τα προσθέτω στο CheckBoxList2. 

• DropDownList4_SelectedIndexChanged: ενεργοποιείται όταν αλλάξει το 

DropDownList4. Τότε θα φέρω όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο τμήμα 

και θα τα προσθέσω στο CheckBoxList1. Αν κάποιο μάθημα το 

παρακολουθεί ήδη ο φοιτητής τότε το επιλέγω. 

 

 4.4.3 student 
 

Χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες των φοιτητών. Αποτελείται από τις 

ακόλουθες μεθόδους: 

• Page_Load: εκτελείται κάθε φορά που φορτώνεται η σελίδα. Αυτό που 

κάνει είναι μια σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων. Στη συνέχεια θα επιλέξει 



 

τα μαθήματα που παρακολουθεί ο φοιτητής και θα τα προσθέσει στο 

QueueList και στο DropDownList1. Κάθε εγγραφή στο QueueList είναι ένα 

αντικείμενο του τύπου course και περιέχει πληροφορίες για το id, το όνομα 

και την περιγραφή του. Αν καλείται το Page_Load από post back τότε 

ελέγχω αν πρέπει να εμφανίσω ερώτηση και την εμφανίζω καλώντας την 

showQuestion. 

• Button1_Click: Σημαίνει ότι έχει πατηθεί η μετάβαση, οπότε βρίσκουμε 

από το DropDownList1 ποιο μάθημα έχει επιλεγεί και καλούμε την 

createTable. 

• createTable: Φτιάχνει ένα πίνακα με όλες τις παραδόσεις και τα τεστ, στη 

σειρά που έχουν οριστεί. Δίπλα σε κάθε μια εγγραφή υπάρχει ένα button 

στο οποίο προσθέτουμε δυναμικά όνομα και Handler τον btn_Click. 

• btn_Click: Καλείται όταν πατηθεί το button που αναφέραμε παραπάνω. 

Ξεχωρίζω με βάση το όνομα αν είναι τεστ ή παράδοση. Αν είναι τεστ 

εμφανίζω το div addTest και καλώ την showQuestion. Στη συνέχεια, είτε 

είναι τεστ είτε παράδοση, ελέγχω αν το έχει παρακολουθήσει και αν όχι 

κάνω insert στον πίνακα watched με την ημερομηνία που το 

παρακολούθησε, ενώ αν το έχει ήδη παρακολουθήσει κάνω update την 

ημερομηνία. Τέλος, αν είναι παράδοση εμφανίζω το αντίστοιχο pdf. 

• showQuestion: Χρησιμοποιείται για να δείχνει το τεστ. Αρχικά βρίσκω το 

πλήθος των ερωτήσεων που έχει το τεστ και το καταχωρώ στο session του 

φοιτητή. Επίσης στο session καταχωρώ και την τρέχουσα ερώτηση που 

είναι η πρώτη. Στη συνέχεια εμφανίζω την ερώτηση και τις πιθανές 

απαντήσεις, ενώ κρατάω ποια απάντηση είναι σωστή. 

• Button2_Click: Είναι για την αποσύνδεση όπου Κλείνουμε το session και 

επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα. 

• MessageBox: χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μηνυμάτων. 



 

• answerAndNew_Click: όταν πατηθεί το απάντηση και επόμενη. Ελέγχω αν 

έχει επιλέξει τη σωστή απάντηση και εμφανίζω το αντίστοιχο μήνυμα. 

Αυξάνω το μετρητή της τρέχουσας ερώτησης στο session του φοιτητή. 

• answer_Click: όταν πατηθεί το απάντηση και τέλος. Ελέγχω την ορθότητα 

της απάντησης που έδωσε και εμφανίζω ανάλογο μήνυμα και τερματίζω το 

τεστ. Κάνω insert στον πίνακα tested την ημερομηνία και το βαθμό του. 

 4.4.4 teacher 
 

Είναι η σελίδα των καθηγητών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους: 

• teacher_Disposed: Εκτελείται η αποσύνδεση από τη Βάση Δεδομένων. 

• Page_Load: εκτελείται κάθε φορά που φορτώνεται η σελίδα. Αυτό που 

κάνει είναι μια σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων. Εμφανίζουμε τα στοιχεία 

του καθηγητή. Προσθέτω στο DropDownList1 όλα τα μαθήματα που 

διδάσκει ο καθηγητής. Αν η σελίδα εμφανίζεται από Post back, διαβάζω τις 

πληροφορίες που έχω αποθηκεύσει στο session και ανάλογα εμφανίζω 

πάλι ότι πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. 

• createTable: βρίσκω όλες τις παραδόσεις που έχει το κάθε μάθημα από 

τον πίνακα lesson και τις εμφανίζω σε πίνακα.  

• Button1_Click: Αν πατήσω την Επεξεργασία, βρίσκω το όνομα του 

μαθήματος που έχω επιλέξει και καλώ την createTable. 

• MessageBox: χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μηνυμάτων. 

• DropDownList1_SelectedIndexChanged: όταν επιλέξουμε άλλο μάθημα, 

το αποθηκεύουμε σε μια βοηθητική μεταβλητή. 

• Button3_Click: όταν θέλω να προσθέσω παράδοση. Ελέγχω αρχικά αν 

έχω επιλέξει αρχείο και αν ναι κάνω Insert στον πίνακα lesson τις 

πληροφορίες της παράδοσης, όπως τη θέση και τον τίτλο της. Στη 



 

συνέχεια αλλάζω το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

μορφή: 

Course id_Θέση Παράδοσης.pdf 

Όπου το Course id είναι το id του μαθήματος από τον πίνακα 

course και η Θέση παράδοσης είναι η θέση της σειράς παράδοσης 

(το εμφανίζει το DropDownList2). 

• DropDownList2_SelectedIndexChanged: δείχνει τη θέση της παράδοσης. 

Όταν ενεργοποιηθεί αποθηκεύω τη θέση σε μια βοηθητική μεταβλητή. 

• Button4_Click: Όταν θέλω να προσθέσω ερώτηση, εμφανίζω το div 

addTest. 

• Button5_Click: Όταν θέλω να εμφανίζω τους μαθητές που παρακολουθούν 

ένα μάθημα. Στη συνέχεια καλώ την createTableStudents. 

• createTableStudents: Εμφανίζω έναν πίνακα με τα στοιχεία των φοιτητών 

που παρακολουθούν το μάθημα. Κάθε γραμμή έχει ένα button για να δω 

το ιστορικό (τις κινήσεις) του φοιτητή. Για το λόγο αυτό προσθέτω 

δυναμικά τη μέθοδο btnStudent_Click σαν handler.  

• btnStudent_Click: Ενεργοποιείται όταν πατηθεί τα button για να δω τα 

ιστορικό του φοιτητή και καλεί τη μέθοδο createTableStudent. 

• createTableStudent: Εμφανίζω έναν πίνακα με ότι παραδόσεις έχει 

παρακολουθήσει ο φοιτητής και πότε τις έχει παρακολουθήσει. 

• addNew_Click: σημαίνει ότι έχουμε συμπληρώσει μια ερώτηση ενός τεστ 

και θέλουμε να προσθέσουμε κι άλλη. Θα κάνουμε τέσσερα insert στον 

πίνακα test, ένα για την ερώτηση και τα τρία για τις τρεις απαντήσεις. 

• addFinish_Click: Σημαίνει ότι δε θέλω να προσθέσω άλλη ερώτηση στο 

τεστ, οπότε ακολουθώ την ίδια διαδικασία με την προηγούμενη μέθοδο και 

μετά κρύβω το div addTest. 



 

• Button6_Click: για την αποσύνδεση από την εφαρμογή, όπου 

τερματίζουμε το session και επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. 

• Button7_Click: για βαθμολόγηση του φοιτητή. Επιλέγω από τον πίνακα 

tested όλα τα τεστ με βάση τη μικρότερη ημερομηνία (δηλαδή ο φοιτητής 

μπορεί να έκανε το τεστ δύο φορές, εμείς μετράμε στη βαθμολογία, μόνο 

την πρώτη φορά). Με βάση αυτά υπολογίζω το βαθμό του και τον κάνω 

update στον πίνακα watch στο πεδίο final_grade. 

 

 4.4.6 database.vb 
 

Η συγκεκριμένη κλάση παρέχει τη δυνατότητα για σύνδεση/αποσύνδεση με 

τη βάση δεδομένων καθώς και την εκτέλεση ερωτημάτων. 

Περιέχει τις ακόλουθες μεθόδους: 

• connect: ανοίγει σύνδεση με τη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας 

username και password. 

• disconnect: κλείνει τις συνδέσεις που είναι ανοικτές. 

• insert: για να εκτελέσει όλα τα ερωτήματα εκτός του select 

• mySelect: για να εκτελέσει ένα ερώτημα select. Το αποτέλεσμα του 

ερωτήματος πηγαίνει σε μια μεταβλητή του τύπου SqlDataReader, η οποία 

είναι Public στην κλάση, για να έχουν σε αυτή πρόσβαση και οι άλλες 

κλάσεις. 

• closeReader: κλείνει το reader που συνδέεται με ένα ερώτημα select. Ο 

reader δημιουργείται με τη συνάρτηση mySelect. 

 

 



 

 4.5 Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος 
 

 4.5.1 Administrator 
 

Αφού ο Administrator εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

σωστά, θα δει την επόμενη εικόνα: 

 

 

Εικόνα : Αρχική Οθόνη Administrator 

 

Όταν πατήσει τη δημιουργία τμήματος θα δει την επόμενη εικόνα όπου θα εισάγει 

το όνομα Πληροφορική. 

 

 

Εικόνα : Δημιουργία νέου Τμήματος 

 



 

Όταν πατήσει Δημιουργία, θα εμφανιστεί μήνυμα ότι δημιουργήθηκε το τμήμα. 

Στη συνέχεια επιλέγει Δημιουργία Μαθήματος, όπου δημιουργεί το μάθημα C++. 

 

Εικόνα : Δημιουργία νέου μαθήματος 

 

Όταν πατήσει το Δημιουργία το σύστημα θα τον ενημερώσει ότι δημιούργησε το 

μάθημα. Στη συνέχεια εισάγουμε ένα νέο καθηγητή που θα διδάσκει τη C++. 

 

 

Εικόνα : Δημιουργία νέου καθηγητή 

 



 

Τέλος θα προσθέσουμε και ένα φοιτητή που θα παρακολουθεί το μάθημα. 

 

 

 

Εικόνα : Δημιουργία νέου φοιτητή 

Πατώντας Αποσύνδεση αποσυνδεόμαστε από το σύστημα. 

 

 

 4.5.2 Καθηγητής 
 

Όταν ο καθηγητής εισάγει επιτυχώς το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης θα κατευθυνθεί σε μια σελίδα όπου θα δει όλα τα μαθήματα που του 

έχουν ανατεθεί. 

 

Εικόνα : Αρχική οθόνη καθηγητή 



 

 

Πατώντας το επεξεργασία θα δει την ακόλουθη οθόνη όπου μπορεί να 

εισάγει παράδοση μαθήματος ή τεστ. 

 

Εικόνα : Προσθήκη Παράδοσης/Τεστ(βήμα 1) 

 

Για να προσθέσει ένα μάθημα, πρώτα πρέπει να επιλέξει το αρχείο pdf που 

το περιέχει, πατώντας το Choose file, να γράψει μια περιγραφή και να πατήσει το 

Προσθήκη Μαθήματος. 



 

 

Εικόνα : Προσθήκη Παράδοσης/Τεστ(βήμα 2) 

 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεχίσει να προσθέτει μαθήματα. Το αρχείο 

pdf που ανέβασε θα αποθηκευθεί στο φάκελο C:\uploads (πρέπει να υπάρχει στο 

σύστημά μας). 

Αν πατήσει το προσθήκη τεστ: 

 

Εικόνα : Προσθήκη Παράδοσης/Τεστ(βήμα 3) 

Θα εισάγε την ερώτηση, τις τρεις απαντήσεις και θα επιλέξει ποια είναι η 

σωστή. Αν θέλει να συνεχίσει να εισάγει κι άλλες ερωτήσεις θα πατήσει το 



 

Προσθήκη Δημιουργία Νέου, ενώ αν θέλει να τελειώσει θα πατήσει Προσθήκη και 

Τέλος. Πατώντας το Προσθήκη και τέλος θα δει την οθόνη του μαθήματος 

 

Εικόνα : Προσθήκη Παράδοσης/Τεστ(βήμα 4) 

 

Τώρα θα πατήσουμε το αποσύνδεση για να συνδεθούμε σαν φοιτητές. 

 

 4.5.3 Φοιτητής 
 

 

Ο φοιτητής σαν αρχική οθόνη βλέπει τα μαθήματα που παρακολουθεί. 

Επιλέγοντας κάποιο και πατώντας το πλήκτρο μετάβαση μεταφέρεται στην 

επόμενη εικόνα: 

 



 

 

Εικόνα : Αρχική Οθόνη Φοιτητή 

 

Όπου βλέπει τις παραδόσεις και τα τεστ του μαθήματος. Αν πατήσει 

Παρακολούθηση για το 1ο μάθημα το σύστημα θα του εμφανίσει το pdf αρχείο. Αν 

πατήσει παρακολούθηση για το 1ο test : 

 

Εικόνα : Φοιτητής, Διενέργεια Τεστ 

 

Ας επιλέξουμε την απάντηση 2 και ας πατήσουμε το Απάντηση και Τέλος. 

Θα ενημερωθούμε ότι η απάντηση ήταν σωστή. 



 

 

Εικόνα : Σωστή απάντηση σε τεστ 

 

 4.5.4 Βαθμολόγηση 
 

Όταν εισέλθει  καθηγητής στο σύστημα, επιλέξει το μάθημα που θέλει και 

πατήσει Μαθητές θα δει όλους τους μαθητές που το παρακολουθούν. Αν πατήσει 

το button  Ιστορικό, θα δει το Ιστορικό του μαθητή και θα μπορεί να πατήσει το 

button Βαθμολόγηση για να τον βαθμολογήσει. 

 



 

 

Εικόνα : Βαθμολόγηση Φοιτητή 
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 Παράρτημα Α – Κώδικας Προγράμματος 
 

 Α.1 Default.aspx 
 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Default.aspx.vb" 
Inherits="elearning._Default" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div style="background-color: #00CCFF; font-size: x-large; font-weight: bold; float:left; width: 
80%; height: 437px; text-align:center;" > 

        <br /> 

        E-learning<br /> 

&nbsp;<div style="height: 168px; width: 222px; margin-left: 495px; float:right"> 

            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" 
Text="Username"></asp:Label> 

&nbsp;<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 

            <br /> 

            <br /> 

            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Font-Size="Large" Text="Password"></asp:Label> 

&nbsp; 

            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> 

            <br /> 

            <br /> 

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Σύνδεση" Width="215px" /> 

        &nbsp;</div> 

        <br /> 

        <br /> 



 

        <br /> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

 A.2 Default.aspx.vb 
 

Partial Public Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Private dat As New database 

 

    Private Sub Page_Disposed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Disposed 

        dat.disconnect() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Load 

        dat.connect() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 

        'kano select gia na elegxo username kai password 

        If (TextBox1.Text = "admin" And TextBox2.Text = "1") Then 

            Response.Redirect("main.aspx", True) 

        End If 

        dat.myselect("select * from login where username='" & TextBox1.Text & "' and pass='" & 
TextBox2.Text & "'") 

        If dat.dr.Read Then 

            loginId = dat.dr.GetInt32(3) 

            If (dat.dr.GetBoolean(4) = False) Then 



 

                Response.Redirect("student.aspx", True) 

            Else 

                new_teacher = True 

                Response.Redirect("teacher.aspx", True) 

            End If 

        Else 

            MessageBox("Λάθος username ή password") 

        End If 

        dat.dr.Close() 

    End Sub 

    Private Sub MessageBox(ByVal msg As String) 

        Dim lbl As New Label 

        lbl.Text = "<script language='javascript'>" & Environment.NewLine & _ 

               "window.alert('" + msg + "')</script>" 

        Page.Controls.Add(lbl) 

    End Sub 

End Class 

 

 

 A.3 main.aspx 
 

 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="main.aspx.vb" 
Inherits="elearning.main" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

    <style type="text/css"> 



 

        .style3 

        { 

        } 

        .style4 

        { 

        } 

        .style5 

        { 

        } 

         

    </style> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div id="div1"  

        style="background-color: #00CCFF; font-size: medium; font-weight: bold; float:left; width: 
80%; height: 437px; text-align:center;" > 

     

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label21" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="X-Large"  

            Text="E-learning"></asp:Label> 

        <br /><br /> 

        <div align="left";> 

         

         

        <asp:Menu ID="Menu1" onmenuitemdatabound="NavigationMenu_MenuItemClick" 
runat="server" BorderStyle="Groove" Orientation="Horizontal"> 

        <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue" 

          forecolor="Black"/> 

        <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/> 

        <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black" 

          forecolor="Silver"/> 



 

        <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue" 

          forecolor="Black"/> 

 

            <Items> 

                <asp:MenuItem Text="Τμήματα" Value="Tmimata"> 

                    <asp:MenuItem Text="Δημιουργία" Value="createSection"></asp:MenuItem> 

                </asp:MenuItem> 

                <asp:MenuItem Text="Μαθήματα" Value="First"> 

                    <asp:MenuItem Text="Δημιουργία" Value="CreateLesson"></asp:MenuItem> 

                </asp:MenuItem> 

                <asp:MenuItem Text="Χρήστες" Value="Second"> 

                    <asp:MenuItem Text="Δημιουργία" Value="CreateUser"></asp:MenuItem> 

                    <asp:MenuItem Text="Τροποποίηση" Value="EditUser"></asp:MenuItem> 

                </asp:MenuItem> 

                <asp:MenuItem Text="Καθηγητές" Value="Third"> 

                    <asp:MenuItem Text="Δημιουργία" Value="CreateInstructor"></asp:MenuItem> 

                </asp:MenuItem> 

                <asp:MenuItem Text="Αποσύνδεση" Value="Logout"></asp:MenuItem> 

            </Items> 

            <StaticItemTemplate> 

                <%# Eval("Text") %> 

            </StaticItemTemplate> 

        </asp:Menu></div> 

&nbsp; 

        <div id="createLesson" runat="server" visible ="false"> 

            <table style="width:70%;" align="center"> 

                <tr> 

                <td align="right" class="style3"> 

                    <asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="Όνομα"></asp:Label> 

                </td> 

                <td align="left" class="style3"> 



 

                    <asp:TextBox ID="LessonName" runat="server" EnableTheming="False" 
Width="128px"></asp:TextBox> 

                </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                <td align="right" class="style3"> 

                    <asp:Label ID="Label9" runat="server" Text="Περιγραφή"></asp:Label> 

                </td> 

                <td align="left" > 

                    <asp:TextBox ID="LessonInfo" runat="server" Width="228px"></asp:TextBox> 

                </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                <td align="right"> 

                    <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text="Τμήμα"></asp:Label> 

                </td> 

                <td align="left"> 

                    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Height="24px" 
Width="227px"> 

                    </asp:DropDownList> 

                </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                <td colspan="2"></td> 

                </tr> 

            </table> 

            <br /> 

        </div> 

        <div id="createDep" runat="server" visible ="false"> 

            <table style="width:70%;" align="center"> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style3"> 



 

            <asp:Label ID="Label10" runat="server" Text="Όνομα"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" EnableTheming="False" 
Width="128px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                <td colspan="2"></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </div> 

        <div ID="div2" runat="server"  visible ="false"> 

            <table style="width:70%;" align="center"> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Όνομα"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="name" runat="server" EnableTheming="False" 
Width="128px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Επώνυμο"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="surname" runat="server" Width="128px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Διεύθυνση"></asp:Label> 



 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="address" runat="server" Width="128px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Τηλέφωνο"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="phone" runat="server" Width="128px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="ΑΦΜ"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="afm" runat="server" Width="128px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

                        &nbsp;</td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

                        &nbsp;</td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Username"></asp:Label>     

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="username" runat="server"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Password"></asp:Label> 



 

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3"> 

            <asp:TextBox ID="password" runat="server"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style3" colspan="2"> 

            <asp:Label ID="Label20" runat="server" Text="Τμήμα"></asp:Label>     

                    </td> 

                    <td align="left" class="style3" colspan="2"> 

                        <asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server" Autopostback="true"  

                            Width="227px"> 

                        </asp:DropDownList> 

                    </td> 

                </tr> 

                </table>    

            <div style=" WIDTH:70%; HEIGHT:100px;font-size: 14px;"> 

 

            <asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList2" runat="server" BorderColor="Black"  

                BorderStyle="Solid"  RepeatLayout="table" RepeatColumns="2"  

                    RepeatDirection="horizontal" Width="200px" align="center"> 

            </asp:CheckBoxList> 

            </div> 

        </div> 

        <div ID="createStudent" runat="server"  visible ="false"> 

            <table style="width:70%;" align="center"> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style4"> 

            <asp:Label ID="Label12" runat="server" Text="Όνομα"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left"> 



 

            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" EnableTheming="False" 
Width="191px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="right" class="style5"> 

            <asp:Label ID="Label13" runat="server" Text="Επώνυμο"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left"> 

            <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="201px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style4"> 

            <asp:Label ID="Label14" runat="server" Text="Διεύθυνση"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left"> 

            <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Width="189px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="right" class="style5"> 

            <asp:Label ID="Label15" runat="server" Text="Τηλέφωνο"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left"> 

            <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" Width="201px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style4"> 

            <asp:Label ID="Label17" runat="server" Text="Username"></asp:Label>     

                    </td> 

                    <td align="left"> 

            <asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server" Width="186px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                    <td align="right" class="style5"> 



 

            <asp:Label ID="Label18" runat="server" Text="Password"></asp:Label> 

                    </td> 

                    <td align="left"> 

            <asp:TextBox ID="TextBox8" runat="server" Width="201px"></asp:TextBox> 

                    </td> 

                </tr> 

                                 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style4" colspan="2"> 

            <asp:Label ID="Label19" runat="server" Text="Τμήμα"></asp:Label>     

                    </td> 

                    <td align="left" class="style5" colspan="2" width="201"> 

                        <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" Autopostback="true" 
Width="227px"> 

                        </asp:DropDownList> 

                    </td> 

                </tr> 

                                 

                <tr> 

                    <td align="right" class="style4" colspan="2"> 

                        &nbsp;</td> 

                    <td align="left" class="style5" colspan="2" width="201"> 

                        <asp:DropDownList ID="DropDownList4" runat="server" Autopostback="true"  

                            Width="227px" Visible="False"> 

                        </asp:DropDownList> 

                    </td> 

                </tr> 

                                 

            </table> 

            <div style=" WIDTH:70%; HEIGHT:100px;font-size: 14px;"> 

 

            <asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server" BorderColor="Black"  



 

                BorderStyle="Solid"  RepeatLayout="table" RepeatColumns="2"  

                    RepeatDirection="horizontal" Width="200px" align="center"> 

            </asp:CheckBoxList> 

            </div> 

            <asp:Table ID="Table1" runat="server" style="width:70%;" align="center"> 

    </asp:Table> 

         

    </div> 

    <div id="Div3" runat="server" visible ="false"> 

            <table style="width:70%;" align="center"> 

                <tr> 

                <td colspan="2"><asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Δημιουργία" /></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </div> 

    </div>  

    </form> 

</body> 

</html> 

 

 

 A.4 main.aspx.vb 
 

Imports System.Data.SqlClient 

Partial Public Class main 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Private dat As New database 

    Dim ItemList As New ArrayList() 

 

    Private Sub main_Disposed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Disposed 

        dat.disconnect() 



 

    End Sub 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Load 

        dat.connect() 

 

    End Sub 

    Protected Sub NavigationMenu_MenuItemClick(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.WebControls.MenuEventArgs) Handles Menu1.MenuItemClick 

        Select Case e.Item.Value 

            Case "CreateLesson" 'gia dimiourgia ma8imatos 

                form1.FindControl("div2").Visible = False 

                form1.FindControl("createDep").Visible = False 

                form1.FindControl("createStudent").Visible = False 

                form1.FindControl("createLesson").Visible = True 

                form1.FindControl("Div3").Visible = True 

                LessonInfo.Text = "" 

                LessonName.Text = "" 

                dat.myselect("select * from department") 

                DropDownList1.Items.Clear() 

                Dim isselected As Boolean 

                isselected = True 

                While dat.dr.Read 

                    Dim newListItem As ListItem 

                    newListItem = New ListItem(dat.dr.GetString(1), dat.dr.GetInt32(0)) 

                    newListItem.Selected = isselected 

                    isselected = False 

                    DropDownList1.Items.Add(newListItem) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                menuSelection = "CreateLesson" 

            Case "EditLesson" 



 

                form1.FindControl("createLesson").Visible = False 

                form1.FindControl("createDep").Visible = False 

                form1.FindControl("div2").Visible = False 

                form1.FindControl("createStudent").Visible = True 

                form1.FindControl("Div3").Visible = True 

                menuSelection = "EditLesson" 

            Case "CreateUser" 'gia dimiourgia xristi ma8iti 

                menuSelection = "CreateUser" 

                form1.FindControl("createLesson").Visible = False 

                form1.FindControl("createDep").Visible = False 

                form1.FindControl("div2").Visible = False 

                TextBox2.Text = "" 

                TextBox3.Text = "" 

                TextBox4.Text = "" 

                TextBox5.Text = "" 

                TextBox7.Text = "" 

                TextBox8.Text = "" 

                TextBox2.Visible = True 

                TextBox3.Visible = True 

                TextBox4.Visible = True 

                TextBox5.Visible = True 

                TextBox7.Visible = True 

                TextBox8.Visible = True 

                Label12.Visible = True 

                Label13.Visible = True 

                Label14.Visible = True 

                Label15.Visible = True 

                Label17.Visible = True 

                Label18.Visible = True 

                DropDownList4.Visible = False 

                DropDownList2.Items.Clear() 

                dat.myselect("select * from department") 



 

                Dim isselected As Boolean 

                isselected = True 

                While dat.dr.Read 

                    Dim newListItem As ListItem 

                    newListItem = New ListItem(dat.dr.GetString(1), dat.dr.GetInt32(0)) 

                    newListItem.Selected = isselected 

                    isselected = False 

                    DropDownList2.Items.Add(newListItem) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                'ItemList.Clear() 

                dat.myselect("select * from course where did=" & DropDownList2.SelectedValue) 

                CheckBoxList1.Items.Clear() 

                While dat.dr.Read 

                    CheckBoxList1.Items.Add(dat.dr.GetString(1)) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                form1.FindControl("createStudent").Visible = True 

                form1.FindControl("Div3").Visible = True 

            Case "EditUser" 

                menuSelection = "EditUser" 

                form1.FindControl("createLesson").Visible = False 

                form1.FindControl("createDep").Visible = False 

                form1.FindControl("div2").Visible = False 

                TextBox2.Text = "" 

                TextBox3.Text = "" 

                TextBox4.Text = "" 

                TextBox5.Text = "" 

                TextBox7.Text = "" 

                TextBox8.Text = "" 

                TextBox2.Visible = False 

                TextBox3.Visible = False 



 

                TextBox4.Visible = False 

                TextBox5.Visible = False 

                TextBox7.Visible = False 

                TextBox8.Visible = False 

                Label12.Visible = False 

                Label13.Visible = False 

                Label14.Visible = False 

                Label15.Visible = False 

                Label17.Visible = False 

                Label18.Visible = False 

                DropDownList4.Visible = True 

                DropDownList2.Items.Clear() 

                dat.myselect("select * from department") '8a fero ola ta tmimata 

                Dim isselected As Boolean 

                isselected = True 

                While dat.dr.Read 

                    Dim newListItem As ListItem 

                    newListItem = New ListItem(dat.dr.GetString(1), dat.dr.GetInt32(0)) 

                    newListItem.Selected = isselected 

                    isselected = False 

                    DropDownList2.Items.Add(newListItem) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                'ItemList.Clear() 

                dat.myselect("select * from course where did=" & DropDownList2.SelectedValue) 

                CheckBoxList1.Items.Clear() 

                While dat.dr.Read 

                    CheckBoxList1.Items.Add(dat.dr.GetString(1)) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                form1.FindControl("createStudent").Visible = True 

                form1.FindControl("Div3").Visible = True 



 

                DropDownList4.Visible = True 

                DropDownList4.Items.Clear() 

                dat.myselect("select * from student, watch, course,department where 
student.sid=watch.sid and watch.cid=course.cid and course.did=department.did and 
department.did=" & DropDownList2.SelectedValue) 

                isselected = True 

                While dat.dr.Read 

                    Dim newListItem As ListItem 

                    newListItem = New ListItem(dat.dr.GetString(2) & " " & dat.dr.GetString(2), 
dat.dr.GetInt32(0)) 

                    newListItem.Selected = isselected 

                    isselected = False 

                    DropDownList4.Items.Add(newListItem) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

            Case "CreateInstructor" 

                menuSelection = "CreateInstructor" 

                form1.FindControl("createLesson").Visible = False 

                form1.FindControl("createDep").Visible = False 

                form1.FindControl("createStudent").Visible = False 

                DropDownList3.Items.Clear() 

                name.Text = "" 

                surname.Text = "" 

                address.Text = "" 

                phone.Text = "" 

                afm.Text = "" 

                username.Text = "" 

                password.Text = "" 

                dat.myselect("select * from department") 

                Dim isselected As Boolean 

                isselected = True 

                While dat.dr.Read 

                    Dim newListItem As ListItem 



 

                    newListItem = New ListItem(dat.dr.GetString(1), dat.dr.GetInt32(0)) 

                    newListItem.Selected = isselected 

                    isselected = False 

                    DropDownList3.Items.Add(newListItem) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                '8elo ola ta ma8imata pou exoun iid null diladi den exei sinde8ei 

                'kanenas instructor 

                dat.myselect("select * from course,teaches where did=" & 
DropDownList3.SelectedValue & " and teaches.iid is null and teaches.cid=course.cid") 

                CheckBoxList2.Items.Clear() 

                While dat.dr.Read 

                    CheckBoxList2.Items.Add(dat.dr.GetString(1)) 

                End While 

                dat.dr.Close() 

                form1.FindControl("div2").Visible = True 

                form1.FindControl("Div3").Visible = True 

            Case "createSection" 'gia dimiourgia tmimatos 

                menuSelection = "CreateSection" 

                form1.FindControl("createLesson").Visible = False 

                form1.FindControl("div2").Visible = False 

                form1.FindControl("createStudent").Visible = False 

                form1.FindControl("createDep").Visible = True 

                form1.FindControl("Div3").Visible = True 

                TextBox1.Text = "" 

            Case "Logout" 

                Session.Abandon() 

                Response.Redirect("default.aspx", True) 

        End Select 

    End Sub 

 



 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 

        Dim QueueList As New ArrayList() 

        If menuSelection = "CreateInstructor" Then 'gia dimiourgia ka8igiti 

            If (name.Text.Length > 0 And surname.Text.Length > 0 And address.Text.Length > 0 And 
afm.Text.Length > 0 And phone.Text.Length > 0 And username.Text.Length > 0 And 
password.Text.Length > 0) Then 

                Dim id As String 

                'isago ta stoixeia ston pinaka instructor 

                dat.insert("insert into instructor(name,surname,address,afm,phone) values ('" & 
name.Text & "','" & surname.Text & "','" & address.Text & "','" & afm.Text & "','" & phone.Text & "')") 

                'kano select gia na bro to id pou pire 

                dat.myselect("select * from instructor where name='" & name.Text & "' and surname='" 
& surname.Text & "' and afm='" & afm.Text & "'") 

 

                If dat.dr.Read Then 

                    id = dat.dr.GetInt32(0) 

                    'kano insert sto login ta stoixeia tou login 

                    dat.insert("insert into login (username, pass, id, isteacher) values ('" & 
username.Text & "', '" & password.Text & "', " & id & ", 1)") 

                Else 

                    id = 0 

                End If 

                dat.dr.Close() 

                'gia osa ma8imata exo epilexei 

                For chkcount = 0 To CheckBoxList2.Items.Count - 1 

                    If CheckBoxList2.Items.Item(chkcount).Selected = True Then 

                        'brisko to id tou ma8imatos 

                        dat.myselect("SELECT cid from course where name='" & 
CheckBoxList2.Items(chkcount).Text & "' and did=" & DropDownList3.SelectedValue) 

                        If dat.dr.Read Then 'kano update to tid ston teaches 

                            dat.insert("insert into teaches (iid, cid) values (" & id & ", " & dat.dr.GetInt32(0) & 
")") 

                        End If 

                        dat.dr.Close() 



 

                    End If 

                Next 

                dat.dr.Close() 

                name.Text = "" 

                surname.Text = "" 

                address.Text = "" 

                phone.Text = "" 

                afm.Text = "" 

                username.Text = "" 

                password.Text = "" 

                MessageBox("Ο καθηγητής Δημιουργήθηκε") 

            End If 

        ElseIf menuSelection = "CreateUser" Then 'gia dimiourgia xristi 

            If TextBox2.Text.Length > 0 And TextBox3.Text.Length > 0 And TextBox4.Text.Length > 0 
And TextBox5.Text.Length > 0 And TextBox7.Text.Length > 0 And TextBox8.Text.Length > 0 Then 

                'kano prota insert to xristi 

                dat.insert("insert into student(name,surname,address,phone) values ('" & TextBox2.Text 
& "','" & TextBox3.Text & "','" & TextBox4.Text & "','" & TextBox5.Text & "')") 

                'brisko pio id tou do8ike 

                dat.myselect("SELECT * from student where name='" & TextBox2.Text & "' and 
surname='" & TextBox3.Text & "' and address='" & TextBox4.Text & "' and phone='" & 
TextBox5.Text & "'") 

                Dim maxsid As Integer 

                If dat.dr.Read Then 

                    maxsid = dat.dr.GetInt32(0) 

                    dat.dr.Close() 

                End If 

                'eisago to username kai pass 

                dat.insert("insert into login (username, pass, id, isteacher) values ('" & TextBox7.Text & 
"', '" & TextBox8.Text & "', " & maxsid & ", 0)") 

                'gia ola ta ma8imata pou exoun epilegei 

                For chkcount = 0 To CheckBoxList1.Items.Count - 1 

                    If CheckBoxList1.Items.Item(chkcount).Selected = True Then 



 

                        'brisko to id tou ma8imatos 

                        dat.myselect("SELECT cid from course where name='" & 
CheckBoxList1.Items(chkcount).Text & "' and did=" & DropDownList2.SelectedValue) 

                        If dat.dr.Read Then 

                            dat.insert("insert into watch (sid, cid) values (" & maxsid & "," & 
dat.dr.GetInt32(0) & ")") 

                        End If 

                        dat.dr.Close() 

                    End If 

                Next 

                dat.dr.Close() 

                MessageBox("Ο χρήστης Δημιουργήθηκε") 

                TextBox2.Text = "" 

                TextBox3.Text = "" 

                TextBox4.Text = "" 

                TextBox5.Text = "" 

                TextBox8.Text = "" 

                TextBox7.Text = "" 

            Else 

                MessageBox("Δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία") 

            End If 

        ElseIf menuSelection = "EditUser" Then 

            Dim maxsid As Integer 

            maxsid = DropDownList4.SelectedValue 

            dat.myselect("select distinct course.name from course,watch where course.cid=watch.cid 
and did=" & DropDownList2.SelectedValue & " and watch.sid=" & DropDownList4.SelectedValue) 

            QueueList.Clear() 

            While dat.dr.Read 

                QueueList.Add(dat.dr.Item("name")) 

            End While 

            dat.dr.Close() 

            For chkcount = 0 To CheckBoxList1.Items.Count - 1 

                If CheckBoxList1.Items.Item(chkcount).Selected = True Then 



 

                    'brisko to id tou ma8imatos 

                    If QueueList.IndexOf(CheckBoxList1.Items(chkcount).Text) < 0 Then 

                        dat.myselect("SELECT cid from course where name='" & 
CheckBoxList1.Items(chkcount).Text & "' and did=" & DropDownList2.SelectedValue) 

                        If dat.dr.Read Then 

                            dat.insert("insert into watch (sid, cid) values (" & maxsid & "," & 
dat.dr.GetInt32(0) & ")") 

                        End If 

                        dat.dr.Close() 

                    End If 

                End If 

            Next 

        ElseIf menuSelection = "CreateSection" Then 'gia dimiourgia tmimatos 

            'kano insert ston pinaka department 

            dat.insert("insert into department(name) values ('" & TextBox1.Text & "')") 

            MessageBox("Το τμήμα Δημιουργήθηκε") 

            TextBox1.Text = "" 

        ElseIf menuSelection = "CreateLesson" Then 'gia dimiourgia ma8imatos 

            'kano insert ston pinaka course 

            dat.insert("insert into course(name, info,did) values ('" & LessonName.Text & "','" & 
LessonInfo.Text & "'," & DropDownList1.SelectedValue & ")") 

            MessageBox("Το μάθημα Δημιουργήθηκε") 

            LessonInfo.Text = "" 

            LessonName.Text = "" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub MessageBox(ByVal msg As String) 

        Dim lbl As New Label 

        lbl.Text = "<script language='javascript'>" & Environment.NewLine & _ 

               "window.alert('" + msg + "')</script>" 

        Page.Controls.Add(lbl) 

    End Sub 



 

 

    Private Sub DropDownList2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles DropDownList2.SelectedIndexChanged 

        dat.myselect("select * from course where did=" & DropDownList2.SelectedValue) 

        CheckBoxList1.Items.Clear() 

        While dat.dr.Read 

            CheckBoxList1.Items.Add(dat.dr.GetString(1)) 

        End While 

        dat.dr.Close() 

        If menuSelection = "EditUser" Then 

            DropDownList4.Items.Clear() 

            'ferno tous ma8ites pou parakolou8oun to ma8ima 

            dat.myselect("select distinct student.sid, student.name, surname from student, watch, 
course where student.sid=watch.sid and watch.cid=course.cid and course.did=" & 
DropDownList2.SelectedValue) 

            Dim isselected As Boolean 

            isselected = True 

            While dat.dr.Read 

                Dim newListItem As ListItem 

                newListItem = New ListItem(dat.dr.GetString(2) & " " & dat.dr.GetString(2), 
dat.dr.GetInt32(0)) 

                newListItem.Selected = isselected 

                isselected = False 

                DropDownList4.Items.Add(newListItem) 

            End While 

            dat.dr.Close() 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub DropDownList3_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles DropDownList3.SelectedIndexChanged 

        dat.myselect("select * from course where cid not in (select cid from teaches where did=" & 
DropDownList3.SelectedValue & ") and did=" & DropDownList3.SelectedValue & "") 

        CheckBoxList2.Items.Clear() 



 

        While dat.dr.Read 

            CheckBoxList2.Items.Add(dat.dr.GetString(1)) 

        End While 

        dat.dr.Close() 

    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownList4_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
EventArgs) Handles DropDownList4.SelectedIndexChanged 

        Dim QueueList As New ArrayList() 

        '8elo na balo se ena arraylist ola ta ma8imata pou simmetexei o ma8itis 

        dat.myselect("select distinct course.name from course,watch where course.cid=watch.cid 
and did=" & DropDownList2.SelectedValue & " and watch.sid=" & DropDownList4.SelectedValue) 

        QueueList.Clear() 

        While dat.dr.Read 

            QueueList.Add(dat.dr.Item("name")) 

        End While 

        dat.dr.Close() 

        'tora 8a fero ola ta ma8imata tou tmimatos 

        dat.myselect("select distinct course.name from course where did=" & 
DropDownList2.SelectedValue) 

        CheckBoxList1.Items.Clear() 

        While dat.dr.Read 

            CheckBoxList1.Items.Add(dat.dr.Item("name")) 

        End While 

        '8a checkaro ta ma8imata tou tmimatos pou parakolou8ei o ma8itis 

        For chkcount = 0 To CheckBoxList1.Items.Count - 1 

            If QueueList.IndexOf(CheckBoxList1.Items(chkcount).Text) >= 0 Then 

                CheckBoxList1.Items.Item(chkcount).Selected = True 

            End If 

        Next 

        dat.dr.Close() 

    End Sub 

 



 

     

End Class 

 

 A.5 teacher.aspx 
 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="teacher.aspx.vb" 
Inherits="elearning.teacher" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

    <style type="text/css"> 

        .FixedHeightContainer 

        { 

          float:none; 

          height: 150px; 

          width:70%;  

          padding:3px;  

          text-align:center; 

        } 

        .Content 

        { 

          height:220px; 

          overflow:auto; 

        } 

    </style>  

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 



 

    <div id="div1" style="background-color: #00CCFF; font-size: medium; font-weight: bold; width: 
80%; height: 637px; text-align:center;" > 

     

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label11" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="X-Large"  

            Text="E-learning"></asp:Label> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Font-Size="Large" Text="Επιλέξτε 
Μάθημα"></asp:Label> 

&nbsp;<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Height="29px" Width="162px"> 

        </asp:DropDownList> 

&nbsp;<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Επεξεργασία" /> 

        <asp:Button ID="Button5" runat="server" Text="Μαθητές" Width="110px" /> 

        <asp:Button ID="Button6" runat="server" Text="Αποσύνδεση" Width="110px" /> 

        <br /> 

        <div id="showLesson" runat="server" class="Content" visible="false" > 

         

        <asp:Table ID="Table1" runat="server" BorderStyle="Solid"  style="margin:  0 auto;"> 

        <asp:TableHeaderRow> 

        <asp:TableHeaderCell >Α/Α</asp:TableHeaderCell> 

                <asp:TableHeaderCell >Περιγραφή</asp:TableHeaderCell> 

                 

            </asp:TableHeaderRow> 

        </asp:Table> 

        </div>  

        <div id="addLesson" runat="server"  style="float:none;" visible ="false"> 

            <br /> 

        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Font-Size="Large" Text="Περιγραφή"></asp:Label> 

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 

&nbsp;<asp:Label ID="Label4" runat="server" Font-Size="Large" Text="Θέση"></asp:Label> 



 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" Enabled="False"> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:Button ID="Button3" runat="server"  

            Text="Προσθήκη "  TextMode="multiline"/> 

        <asp:Button ID="Button4" runat="server"  

            Text="Προσθήκη "  TextMode="multiline"/> 

            <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> 

        <br /> 

        <br /> 

        </div> 

        <div id="students" runat="server" class="Content" visible="false" > 

         

        <asp:Table ID="Table2" runat="server" Font-Size="Medium" BorderStyle="Solid"  
style="margin:  0 auto;"> 

        <asp:TableHeaderRow> 

        <asp:TableHeaderCell >Α/Α</asp:TableHeaderCell> 

                <asp:TableHeaderCell >Μαθητής</asp:TableHeaderCell> 

                <asp:TableHeaderCell >Αρχείο1</asp:TableHeaderCell> 

            </asp:TableHeaderRow> 

        </asp:Table> 

        </div>  

        <div id="student" runat="server" class="Content" visible="false" > 

         

        <asp:Table ID="Table3" runat="server" Font-Size="Medium" BorderStyle="Solid"  
style="margin:  0 auto;"> 

        <asp:TableHeaderRow> 

        <asp:TableHeaderCell >Α/Α</asp:TableHeaderCell> 

                <asp:TableHeaderCell >Παράδοση</asp:TableHeaderCell> 

                <asp:TableHeaderCell >Ημερομηνία</asp:TableHeaderCell> 

            </asp:TableHeaderRow> 

        </asp:Table> 

            <asp:Button ID="Button7" runat="server" Text="Βαθμολόγηση" /> 



 

        </div>  

        <div id="addTest" runat="server" class="Content" visible="false" > 

         

         

            <table style="width:70%;Font-Size:medium;" align="center" ID="Table4"   > 

            <tr> 

            <td> 

            <asp:Label ID="Label9" runat="server" Text="Ερώτηση"></asp:Label> 

            </td><td> 

                <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="300"></asp:TextBox> 

            </td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td > 

            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Απάντηση 1"></asp:Label> 

            </td> 

            <td > 

                <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="300"></asp:TextBox></td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td > 

            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="Απάντηση 2"></asp:Label> 

            </td> 

           <td > 

                <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Width="300"></asp:TextBox></td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td > 

            <asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="Απάντηση 3"></asp:Label> 

            </td> 

            <td > 

                <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" Width="300"></asp:TextBox></td> 



 

            </tr> 

            <tr><td> 

                <asp:Label ID="Label10" runat="server" Text="Σωστή"></asp:Label> 

                </td><td> 

                    <asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server"> 

                        <asp:ListItem Selected="True">1</asp:ListItem> 

                        <asp:ListItem>2</asp:ListItem> 

                        <asp:ListItem>3</asp:ListItem> 

                    </asp:DropDownList> 

                </td></tr>                 

            </table> 

            <asp:Button ID="addNew" runat="server" Text="Button" TextMode="multiline"/> 

            <asp:Button ID="addFinish" runat="server" Text="Button" TextMode="multiline"/> 

         

            </div> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

 

 A.6 teacher.aspx.vb 
 

Public Partial Class teacher 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Private dat As New database 

    Private cid As Integer 

    Private nextPosition, selPosition As Integer 

    'Private QueueList As New ArrayList() 

    Private ispost As Boolean 

    Private nextQuestion As Integer 



 

    Private flag_addLesson, flag_showLesson, flag_students, flag_student, flag_addTest As 
Boolean 

    Private sID As Integer 

    Private Sub teacher_Disposed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Me.Disposed 

        dat.disconnect() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Load 

        dat.connect() 

        Button3.Text = "Προσθήκη" & Environment.NewLine & "Μαθήματος" 

        Button4.Text = "Προσθήκη" & Environment.NewLine & "Τεστ" 

        addNew.Text = "Προσθήκη" & Environment.NewLine & "Δημιουργία Νέου" 

        addFinish.Text = "Προσθήκη" & Environment.NewLine & "και Τέλος" 

        If (new_teacher = True) Then 

            dat.myselect("select * from instructor where iid=" & loginId) 

            If dat.dr.Read Then 

                Label1.Text = "Καλώς Ήλθες " & dat.dr.GetString(2) & " " & dat.dr.GetString(1) 

            End If 

            dat.dr.Close() 

            QueueList.Clear() 

            dat.myselect("select * from course,teaches  where iid=" & loginId & " and 
course.cid=teaches.cid") 

            DropDownList1.Items.Clear() 

            While dat.dr.Read 

                Dim C As New course 

                C.cid = dat.dr.GetInt32(0) 

                C.name = dat.dr.GetString(1) 

                C.info = dat.dr.GetString(2) 

                C.did = dat.dr.GetInt32(4) 

                QueueList.Add(C) 

                DropDownList1.Items.Add(C.name) 



 

            End While 

            dat.dr.Close() 

            new_teacher = False 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = 1 'poia einai i epomeni 
erotisi sto test 

            createTable() 

        End If 

        If (IsPostBack) Then 

            ispost = True 

            cid = System.Web.HttpContext.Current.Session("cid") '8a fero apo to session to id tou 
course pou exo epilexei 

            nextPosition = System.Web.HttpContext.Current.Session("nextPosition") 

            flag_addLesson = System.Web.HttpContext.Current.Session("addLesson") 

            flag_showLesson = System.Web.HttpContext.Current.Session("showLesson") 

            flag_students = System.Web.HttpContext.Current.Session("students") 

            flag_student = System.Web.HttpContext.Current.Session("student") 

            flag_addTest = System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") 

            nextQuestion = System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") 

            sID = System.Web.HttpContext.Current.Session("studentId") 

            form1.FindControl("student").Visible = flag_student 

            If (flag_addLesson ) 

                createTable() 'dimiourgo to table 

            End If 

            If (flag_students) Then 

                createTableStudents() 

            End If 

            If (System.Web.HttpContext.Current.Session("student") = True) Then 

                createTableStudent() 

            End If 

            If (flag_addTest) Then 

                form1.FindControl("addTest").Visible = True 

            End If 



 

        Else 

            ispost = False 

        End If 

 

    End Sub 

 

    Private Sub createTable() 

        Dim tcLabel As TableCell 

        For k = Table1.Rows.Count - 1 To 1 Step -1 

            Table1.Rows.RemoveAt(k) 

        Next 

        DropDownList2.Items.Clear() 'sbino tis 8eseis pou exei to dropdownlist2 

        Dim tr As New TableRow 

        'na bro ola ta lesson poy exei to cource 

        dat.myselect("select * from lesson  where cid=" & cid & " and iid=" & loginId & " order by 
position") 

        Dim i As Integer 

        i = 1 'o counter 

        DropDownList2.Items.Add(i) 

        While dat.dr.Read 

            tr = New TableRow 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = i 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(30) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = dat.dr.GetString(4) 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(70) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            Table1.Rows.Add(tr) 

 



 

            i = i + 1 

            DropDownList2.Items.Add(i) 

        End While 

        dat.dr.Close() 

        Table1.Visible = True 

        DropDownList2.SelectedValue = i 

        nextPosition = i 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("nextPosition") = i 

        ispost = False 

    End Sub 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 

        For Each item As course In QueueList 

            If (item.name = DropDownList1.SelectedValue) Then 

                cid = item.cid 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("cid") = cid 

                form1.FindControl("addLesson").Visible = True 

                form1.FindControl("showLesson").Visible = True 

                form1.FindControl("students").Visible = False 

                form1.FindControl("student").Visible = False 

                form1.FindControl("addTest").Visible = False 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("addLesson") = True 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("showLesson") = True 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("students") = False 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("student") = False 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = False 

                createTable() 

                Exit For 

            End If 

        Next item 

         

    End Sub 



 

 

    Private Sub MessageBox(ByVal msg As String) 

        Dim lbl As New Label 

        lbl.Text = "<script language='javascript'>" & Environment.NewLine & _ 

               "window.alert('" + msg + "')</script>" 

        Page.Controls.Add(lbl) 

    End Sub 

 

    Private Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles DropDownList1.SelectedIndexChanged 

        selectedLesson = DropDownList1.SelectedValue 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button3.Click 

        Dim newFilename, fileExt As String 

        If FileUpload1.HasFile Then 

            dat.insert("insert into lesson(iid, cid, position, info, istest) values (" & loginId & ", " & cid & 
", " & DropDownList2.SelectedValue & ", '" & TextBox1.Text & "',0 )") 

            Try 

                fileExt = FileUpload1.FileName.Substring(FileUpload1.FileName.LastIndexOf("."), 
FileUpload1.FileName.Length - FileUpload1.FileName.LastIndexOf(".")) 

                newFilename = cid & "_" & DropDownList2.SelectedValue & fileExt 

                FileUpload1.SaveAs("C:\Uploads\" & newFilename) 

                createTable() 

                TextBox1.Text = "" 

            Catch ex As Exception 

                MessageBox("ERROR: uploading file") 

            End Try 

        Else 

            MessageBox("You have not specified a file.") 

        End If 

    End Sub 



 

 

    Private Sub DropDownList2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles DropDownList2.SelectedIndexChanged 

        If (ispost = False) Then 

            selPositionn = DropDownList2.SelectedValue 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button4.Click 

        dat.insert("insert into lesson(iid, cid, position, info, istest) values (" & loginId & ", " & cid & ", " 
& DropDownList2.SelectedValue & ", '" & TextBox1.Text & "', 1 )") 

        form1.FindControl("addLesson").Visible = False 

        form1.FindControl("showLesson").Visible = False 

        form1.FindControl("students").Visible = False 

        form1.FindControl("student").Visible = False 

        form1.FindControl("addTest").Visible = True 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addLesson") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("showLesson") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("students") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("student") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = True 

        createTable() 

        TextBox1.Text = "" 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button5.Click 

        For Each item As course In QueueList 

            If (item.name = DropDownList1.SelectedValue) Then 

                cid = item.cid 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("cid") = cid 

                createTableStudents() 



 

                Exit For 

            End If 

        Next item 

        form1.FindControl("addLesson").Visible = False 

        form1.FindControl("showLesson").Visible = False 

        form1.FindControl("students").Visible = True 

        form1.FindControl("student").Visible = False 

        form1.FindControl("addTest").Visible = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addLesson") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("showLesson") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("students") = True 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("student") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = False 

    End Sub 

    Private Sub createTableStudents() 

        Dim tcLabel As TableCell 

        For k = Table2.Rows.Count - 1 To 1 Step -1 

            Table2.Rows.RemoveAt(k) 

        Next 

        DropDownList2.Items.Clear() 'sbino tis 8eseis pou exei to dropdownlist2 

        Dim tr As New TableRow 

        'na bro ola ta lesson poy exei to cource 

        dat.myselect("select * from student, watch  where cid=" & cid & " and student.sid=watch.sid")         

        Dim i As Integer 

        i = 1 'o counter 

        While dat.dr.Read 

            tr = New TableRow 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = i 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(20) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 



 

            tcLabel.Text = dat.dr.GetString(2) & " " & dat.dr.GetString(1) 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(40) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(40) 

            Dim btn = New Button() 

            btn.Text = "Ιστορικό" 

            'to btn.ID arxizei me bs kai sti sinexeia exei to sid tou student 

            btn.ID = "Bs" & dat.dr.GetInt32(0) 

            AddHandler btn.Click, AddressOf btnStudent_Click 

            tcLabel.Controls.Add(btn) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            Table2.Rows.Add(tr) 

            i = i + 1 

        End While 

        dat.dr.Close() 

        Table2.Visible = True 

    End Sub 

    'gia na mou deixei se sigkekrimeno ma8ima poies paradoseis exei  

    'parakolou8isei o ma8itis 

    Protected Sub btnStudent_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 

        Dim studentId As String 

        Dim buttonId As String 

 

        buttonId = DirectCast(sender, Button).ID 

        form1.FindControl("student").Visible = True 

        studentId = buttonId.Substring(2) 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("student") = True 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("studentId") = studentId 

        createTableStudent() 

 



 

    End Sub 

    Private Sub createTableStudent() 

        Dim tcLabel As TableCell 

        For k = Table3.Rows.Count - 1 To 1 Step -1 'sbino tis palies grammes toy pinaka 

            Table3.Rows.RemoveAt(k) 

        Next 

        Dim tr As New TableRow 

        '8a fero apo ti basi tis paradoseis tou ma8iti 

        dat.myselect("select * from lesson,watched,watch  where lesson.cid=" & cid & " and sid = " & 
System.Web.HttpContext.Current.Session("studentId") & " and lesson.lid=watched.lid and 
watch.wid=watched.wid order by position") 

        Dim i As Integer 

        i = 1 'o counter 

        While dat.dr.Read 

            tr = New TableRow 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = i 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(20) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = dat.dr.GetString(4) 'to info tou ma8imatos 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(40) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = dat.dr.Item("date").ToString 'GetDateTime(8) 'to date tou watched 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(40) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            Table3.Rows.Add(tr) 

 

            i = i + 1 

        End While 

        dat.dr.Close() 



 

        Table3.Visible = True 

    End Sub 

    Protected Sub addNew_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
addNew.Click 

        Dim pos As Integer 

        pos = Convert.ToInt32(DropDownList2.SelectedValue) 

        pos = pos - 1 

        dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & ", 
" & pos & ", 1, '" & TextBox2.Text & "', 0," & nextQuestion & " )") 

        If DropDownList3.SelectedValue = 1 Then 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox3.Text & "', 1," & nextQuestion & " )") 

        Else 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox3.Text & "', 0," & nextQuestion & " )") 

        End If 

        If DropDownList3.SelectedValue = 2 Then 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox4.Text & "', 1," & nextQuestion & " )") 

        Else 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox4.Text & "', 0," & nextQuestion & " )") 

        End If 

        If DropDownList3.SelectedValue = 3 Then 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox5.Text & "', 1 ," & nextQuestion & ")") 

        Else 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox5.Text & "', 0 ," & nextQuestion & ")") 

        End If 

        MessageBox("Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή της ερώτησης") 

        nextQuestion = nextQuestion + 1 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = nextQuestion 'apo8ikevo se 
session 

        TextBox2.Text = "" 



 

        TextBox3.Text = "" 

        TextBox4.Text = "" 

        TextBox5.Text = "" 

    End Sub 

    Protected Sub addFinish_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
addFinish.Click 

        Dim pos As Integer 

        pos = Convert.ToInt32(DropDownList2.SelectedValue) 

        pos = pos - 1 

        dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & ", 
" & pos & ", 1, '" & TextBox2.Text & "', 0 ," & nextQuestion & ")") 

        If DropDownList3.SelectedValue = 1 Then 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox3.Text & "', 1," & nextQuestion & " )") 

        Else 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox3.Text & "', 0," & nextQuestion & " )") 

        End If 

        If DropDownList3.SelectedValue = 2 Then 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox4.Text & "', 1," & nextQuestion & " )") 

        Else 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox4.Text & "', 0," & nextQuestion & " )") 

        End If 

        If DropDownList3.SelectedValue = 3 Then 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox5.Text & "', 1," & nextQuestion & " )") 

        Else 

            dat.insert("insert into test(cid, position, isquestion, info, iscorrect,number) values (" & cid & 
", " & pos & ", 0, '" & TextBox5.Text & "', 0," & nextQuestion & " )") 

        End If 

        MessageBox("Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή της ερώτησης") 

        TextBox2.Text = "" 

        TextBox3.Text = "" 



 

        TextBox4.Text = "" 

        TextBox5.Text = "" 

        nextQuestion = 1 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = nextQuestion 'apo8ikevo se 
session 

        form1.FindControl("addLesson").Visible = False 

        form1.FindControl("showLesson").Visible = False 

        form1.FindControl("students").Visible = True 

        form1.FindControl("student").Visible = False 

        form1.FindControl("addTest").Visible = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addLesson") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("showLesson") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("students") = True 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("student") = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = False 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button6_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button6.Click 

        Session.Abandon() 

        Response.Redirect("default.aspx", True) 

    End Sub 

    'gia ti ba8mologisi 

    Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button7.Click 

        Dim Queue1 As New ArrayList 

        Dim grade As Decimal 

        Dim gradeStr As String 

        Dim count As Integer 

        grade = 0 

        count = 0 

        dat.myselect("select position from tested where cid=" & cid & " group by position") 

        While dat.dr.Read 



 

            Queue1.Add(dat.dr.Item("position")) 

        End While 

        dat.dr.Close() 

        For Each item As String In Queue1 

            dat.myselect("select * from tested where date in (select min(date) from tested where 
position=" & item & " and cid=" & cid & " and sid=" & sID & ") and cid=" & cid & " and sid=" & sID) 

            MessageBox("select * from tested where date in (select min(date) from tested where 
position=" & item & " and cid=" & cid & " and sid=" & sID & ") and cid=" & cid & " and sid=" & sID) 

            If (dat.dr.Read) Then 

                count = count + 1 

                grade = grade + Convert.ToDouble(dat.dr.Item("grade").ToString) 

            End If 

            dat.dr.Close() 

        Next item 

        grade = grade / count 

        gradeStr = Convert.ToString(grade) 

        gradeStr = gradeStr.Replace(",", ".") 

        MessageBox("Ο βαθμός είναι: " & gradeStr) 

        dat.insert("update watch set final_grade=" & gradeStr & " where cid=" & cid & " and sid=" & 
sID) 

    End Sub 

End Class 

 

 

 A.7 student.aspx 
 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="student.aspx.vb" 
Inherits="elearning.student" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 



 

    <title>Untitled Page</title> 

    <style type="text/css"> 

 

        .Content 

        { 

          height:220px; 

          overflow:auto; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div style="background-color: #00CCFF; font-size: large; font-weight: bold;  width: 1054px; 
height: 637px; text-align:center;" > 

        <br /> 

        E-learning<br /> 

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Καλώς Ήλθες"></asp:Label> 

        <br /> 

     

        <br /> 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Height="19px" Width="244px"> 

             

        </asp:DropDownList> 

         

     

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Μετάβαση" /> 

        &nbsp; 

        <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Αποσύνδεση" /> 

        <br /> 

        <div id="Div1" runat="server" > 



 

            <asp:Table ID="Table1" runat="server" BorderStyle="Solid"  style="margin:  0 auto;" 
Width="70%" > 

                <asp:TableHeaderRow> 

            <asp:TableHeaderCell >Α/Α</asp:TableHeaderCell> 

                    <asp:TableHeaderCell >Περιγραφή</asp:TableHeaderCell> 

                    <asp:TableHeaderCell >Αρχείο</asp:TableHeaderCell> 

                </asp:TableHeaderRow> 

            </asp:Table> 

         

        </div> 

<br /> 

        <div id="addTest" runat="server" class="Content" visible="false" > 

         

         

            <table style="width:70%;Font-Size:medium;" align="center" ID="Table4"   > 

            <tr> 

            <td> 

            <asp:Label ID="Label9" runat="server" Text="Ερώτηση"></asp:Label> 

            </td><td> 

                <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="300"></asp:TextBox> 

            </td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td > 

            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Απάντηση 1"></asp:Label> 

            </td> 

            <td > 

                <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="300"></asp:TextBox></td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td > 

            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="Απάντηση 2"></asp:Label> 



 

            </td> 

           <td > 

                <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Width="300"></asp:TextBox></td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td > 

            <asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="Απάντηση 3"></asp:Label> 

            </td> 

            <td > 

                <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" Width="300"></asp:TextBox></td> 

            </tr> 

            <tr><td> 

                <asp:Label ID="Label10" runat="server" Text="Σωστή"></asp:Label> 

                </td><td> 

                    <asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server"> 

                        <asp:ListItem Selected="True">1</asp:ListItem> 

                        <asp:ListItem>2</asp:ListItem> 

                        <asp:ListItem>3</asp:ListItem> 

                    </asp:DropDownList> 

                </td></tr>                 

            </table> 

            <asp:Button ID="answerAndNew" runat="server" Text="Button" TextMode="multiline"/> 

            <asp:Button ID="answer" runat="server" Text="Button" TextMode="multiline"/> 

         

            </div> 

         

     

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 



 

 

 A.8 student.aspx.vb 
 

 

Partial Public Class student 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Private dat As New database 

    Private cid As Integer 

    Private isaddTest As Boolean 

    Private nextQuestion, correct As Integer 'correct krataei tin correct answer 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Load 

        dat.connect() 

        answerAndNew.Text = "Απάντηση" & Environment.NewLine & "και Επόμενη" 

        answer.Text = "Απάντηση" & Environment.NewLine & "και Τέλος" 

        If (Not IsPostBack) Then 

            dat.myselect("select * from course, watch  where sid=" & loginId & " and 
course.cid=watch.cid") 

            DropDownList1.Items.Clear() 

            While dat.dr.Read 

                Dim C As New course 

                C.cid = dat.dr.GetInt32(0) 

                C.name = dat.dr.GetString(1) 

                C.info = dat.dr.GetString(2) 

                'C.did = dat.dr.GetInt32(4) 

                QueueList.Add(C) 

                DropDownList1.Items.Add(C.name) 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("loginId") = loginId 

            End While 

            dat.dr.Close() 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = 0 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("correct") = 0 



 

        End If 

 

        If (IsPostBack) Then 

            cid = System.Web.HttpContext.Current.Session("cid") '8a fero apo to session to id tou 
course pou exo epilexei 

            loginId = System.Web.HttpContext.Current.Session("loginId") 

            isaddTest = System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") 

            form1.FindControl("addTest").Visible = isaddTest 

            nextQuestion = System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") 

            correct = System.Web.HttpContext.Current.Session("correct") 

            createTable(0) 

            If (isaddTest = True) Then 

                showQuestion() 

            End If 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 

        For Each item As course In QueueList 

            If (item.name = DropDownList1.SelectedValue) Then 

                cid = item.cid 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("cid") = cid 

                System.Web.HttpContext.Current.Session("loginId") = loginId 

                form1.FindControl("addTest").Visible = False 

                createTable(1) 

 

                Exit For 

            End If 

        Next item 

 

    End Sub 



 

 

    Private Sub createTable(ByVal a As Integer) 

        dat.myselect("select * from lesson, watch  where lesson.cid=" & cid & " and sid=" & loginId & 
" and lesson.cid=watch.cid order by position") 

        Dim i As Integer 

        i = 1 'o counter 

        Dim tcLabel As TableCell 

        If (a = 1) Then 

            For k = Table1.Rows.Count - 1 To 1 Step -1 

                Table1.Rows.RemoveAt(k) 

            Next 

        End If 

        Dim tr As New TableRow 

        While dat.dr.Read 

            tr = New TableRow 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = i 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(20) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Text = dat.dr.GetString(4) 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(60) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            tcLabel = New TableCell 

            tcLabel.Width = Unit.Percentage(20) 

            Dim btn = New Button() 

            btn.Text = "Παρακολούθηση" 

            If (dat.dr.GetBoolean(5) = 0) Then 'an den einai test 

                btn.ID = "B" & dat.dr.Item("lid").ToString & "," & dat.dr.Item("wid").ToString & "," & i & "," 
& cid 

            Else 

                btn.ID = "T" & dat.dr.Item("lid").ToString & "," & dat.dr.Item("wid").ToString & "," & i & "," 
& cid 



 

            End If 

            AddHandler btn.Click, AddressOf btn_Click 

            tcLabel.Controls.Add(btn) 

            tr.Cells.Add(tcLabel) 

            Table1.Rows.Add(tr) 

            i = i + 1 

        End While 

        dat.dr.Close() 

        Table1.Visible = True 

    End Sub 

    Protected Sub btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        Dim wid, lid, position, courseId As String 

        Dim buttonId As String 

        Dim temp As String 

        Dim type As String 'the type of button lesson i' test 

 

        buttonId = DirectCast(sender, Button).ID 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("buttonId") = buttonId 

        type = buttonId.Substring(0, 1) 

 

        lid = buttonId.Substring(1, buttonId.IndexOf(",") - 1) 'brisko to lid  

        temp = buttonId.Substring(buttonId.IndexOf(",") + 1) 

        wid = temp.Substring(0, temp.IndexOf(",")) 'kai to wid apo to id tou button 

        temp = temp.Substring(temp.IndexOf(",") + 1) 

        position = temp.Substring(0, temp.IndexOf(",")) 

        courseId = temp.Substring(temp.IndexOf(",") + 1) 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("position") = position 

        'elegxo an iparxei idi eggrafi ston pinaka watched 

        'an o foititis exei parakolou8isi ksana tin paradosi 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers") = 0 

        If type = "T" Then 

            form1.FindControl("addTest").Visible = True 



 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = True 

            showQuestion() 

        Else 

            form1.FindControl("addTest").Visible = False 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = False 

        End If 

        dat.myselect("select count(*) as total from watched  where wid=" & wid & " and lid=" & lid) 

        If dat.dr.Read Then 

            If dat.dr.GetInt32(0) = 0 Then 'an oxi kano insert 

                dat.insert("insert into watched(wid,lid,date) values (" & wid & ", " & lid & ", getdate())") 

            Else 

                dat.insert("update watched set date=getdate() where wid=" & wid & " and lid=" & lid) 

            End If 

        End If 

        dat.dr.Close() 

        If type = "B" Then 

            Process.Start("c:\uploads\" & courseId & "_" & position & ".pdf") 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub showQuestion() 

        Dim wid, lid, position, courseId As String 

        Dim temp, buttonId As String 

        Dim type As String 'the type of button lesson i' test 

        Dim questionResult As Decimal 

        buttonId = System.Web.HttpContext.Current.Session("buttonId") 

        type = buttonId.Substring(1, 1) 

 

        lid = buttonId.Substring(1, buttonId.IndexOf(",") - 1) 'brisko to lid  

        temp = buttonId.Substring(buttonId.IndexOf(",") + 1) 

        wid = temp.Substring(1, temp.IndexOf(",") - 1) 'kai to wid apo to id tou button 

        temp = temp.Substring(temp.IndexOf(",") + 1) 

        position = temp.Substring(0, temp.IndexOf(",")) 



 

        courseId = temp.Substring(temp.IndexOf(",") + 1) 

        '8elo na bro poses einai oi erotisis sto sinolo 

        dat.myselect("select count(*) as total from test where cid=" & cid & " and position=" & 
position & " and isquestion=1") 

        If dat.dr.Read Then 

            'to pli8os ton erotiseon to baso sto session 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions") = 
Convert.ToInt32(dat.dr.Item("total").ToString) 

        Else 'an dimiourgi8ei problima bazo oti to pli8os einai -1 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions") = -1 

        End If 

        'kataxoro to pli8os ton soston apantiseon 

 

        dat.dr.Close() 

        dat.myselect("select * from test where cid=" & cid & " and position=" & position & " and 
number=" & nextQuestion & " and isquestion=1") 

        If dat.dr.Read Then 

            TextBox2.Text = dat.dr.Item("info").ToString 

        Else 

            questionResult = 
Convert.ToDecimal(System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers")) / 
Convert.ToDecimal(System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions")) 

            'MessageBox(questionResult & " total=" & 
Convert.ToDecimal(System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions")) & " correct=" & 
Convert.ToDecimal(System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers"))) 

 

            Dim questionResultStr As String 

            questionResult = questionResult * 10 

 

            questionResultStr = Convert.ToString(questionResult) 

            questionResultStr = questionResultStr.Replace(",", ".") 

            dat.insert("insert into tested(cid,position,sid,date,grade) values (" & cid & ", " & 
System.Web.HttpContext.Current.Session("position") & ", " & loginId & ", getdate()," & 
questionResultStr & ")") 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers") = 0 



 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions") = 0 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = False 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = 0 

            nextQuestion = 0 

            form1.FindControl("addTest").Visible = False 

            dat.dr.Close() 

            Return 

        End If 

        dat.dr.Close() 

        dat.myselect("select * from test where cid=" & cid & " and position=" & position & " and 
number=" & nextQuestion & " and isquestion=0") 

        Dim i As Integer 

        i = 1 

        While dat.dr.Read 

            If i = 1 Then 

                TextBox3.Text = dat.dr.Item("info").ToString 

                If dat.dr.Item("iscorrect").ToString = "True" Then 

                    correct = 1 

                End If 

            ElseIf i = 2 Then 

                TextBox4.Text = dat.dr.Item("info").ToString 

                If dat.dr.Item("iscorrect").ToString = "True" Then 

                    correct = 2 

                End If 

            ElseIf i = 3 Then 

                If dat.dr.Item("iscorrect").ToString = "True" Then 

                    correct = 3 

                End If 

                TextBox5.Text = dat.dr.Item("info").ToString 

            End If 

            i = i + 1 

 



 

 

        End While 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("correct") = correct 

        dat.dr.Close() 

    End Sub 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button2.Click 

        Session.Abandon() 

        Response.Redirect("default.aspx", True) 

    End Sub 

    Private Sub MessageBox(ByVal msg As String) 

        Dim lbl As New Label 

        lbl.Text = "<script language='javascript'>" & Environment.NewLine & _ 

               "window.alert('" + msg + "')</script>" 

        Page.Controls.Add(lbl) 

    End Sub 

 

    Protected Sub answerAndNew_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
answerAndNew.Click 

        Dim cA As Integer 

        cA = System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers") 

        If DropDownList3.SelectedValue = correct Then 

            MessageBox("Σωστή Απάντηση") 

            cA = cA + 1 

            System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers") = cA 

            nextQuestion = nextQuestion + 1 

        Else 

            MessageBox("Λάθος Απάντηση. Σωστή ήταν η " & correct) 

            nextQuestion = nextQuestion + 1 

        End If 

 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = nextQuestion 



 

        showQuestion() 

    End Sub 

 

    Protected Sub answer_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
answer.Click 

        Dim cA As Integer 

        cA = System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers") 

        If DropDownList3.SelectedValue = correct Then 

            cA = cA + 1 

            MessageBox("Σωστή Απάντηση") 

        Else 

            MessageBox("Λάθος Απάντηση. Σωστή ήταν η " & correct) 

        End If 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("nextQuestion") = 0 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("correctAnswers") = 0 

        Dim questionResultStr As String 

        'ipologizo to ba8mo tou test me basi to 10. 

        'ka8e erotisi exei idio baros 

        questionResultStr = Convert.ToString(cA * 10 / 
System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions")) 

        questionResultStr = questionResultStr.Replace(",", ".") 

        dat.insert("insert into tested(cid,position,sid,date,grade) values (" & cid & ", " & 
System.Web.HttpContext.Current.Session("position") & ", " & loginId & ", getdate()," & 
questionResultStr & ")") 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("totalQuestions") = 0 

        form1.FindControl("addTest").Visible = False 

        System.Web.HttpContext.Current.Session("addTest") = False 

    End Sub 

End Class 

 

 

 A.9 course.vb 
 



 

Public Class course 

    Public cid As Integer 

    Public name As String 

    Public info As String 

    Public did As Integer 

End Class 

 

 A.10 database.vb 
 

Imports System.Data.SqlClient 

Public Class database 

    Dim myconnection As SqlConnection 

    Dim myconnection2 As SqlConnection 

    Public dr As SqlClient.SqlDataReader 

    Public Sub connect() 

        'myconnection = New SqlConnection("Data Source=COSMOS\SQLEXPRESS ;Initial 
Catalog=elearning;Integrated Security=True;User Id=typ\cosmos;Password=newlife") 

        'myconnection2 = New SqlConnection("Data Source=COSMOS\SQLEXPRESS ;Initial 
Catalog=elearning;Integrated Security=True;User Id=typ\cosmos;Password=newlife") 

        myconnection = New SqlConnection("Data Source=COSMOS-PC\SQLEXPRESS ;Initial 
Catalog=elearning;Integrated Security=True;User Id=cosmos-pc\cosmos;Password=") 

        myconnection2 = New SqlConnection("Data Source=COSMOS-PC\SQLEXPRESS ;Initial 
Catalog=elearning;Integrated Security=True;User Id=cosmos-pc\cosmos;Password=") 

        myconnection.Open() 

        myconnection2.Open() 

    End Sub 

    Public Sub disconnect() 

        'myconnection.Dispose() 

        myconnection.Close() 

        myconnection2.Close() 

    End Sub 

    Public Sub insert(ByRef str As String) 

        Dim cmd As New SqlCommand 



 

        cmd = myconnection.CreateCommand 

        cmd.CommandText = str 

        cmd.ExecuteNonQuery() 

        cmd.Dispose() 

    End Sub 

    Public Sub myselect(ByRef str As String) 

        Dim cmd1 As New SqlCommand 

        cmd1 = myconnection2.CreateCommand 

        cmd1.CommandText = str 

        dr = cmd1.ExecuteReader() 

        cmd1.Dispose() 

    End Sub 

    Public Sub closeReader() 

        dr.Close() 

    End Sub 

End Class 

 

 

 A.11 Module1.vb 
 

Module Module1 

    Public menuSelection As String 

    Public loginId As Integer 

    Public QueueList As New ArrayList() 

    Public selectedLesson As String 

    Public new_teacher As Boolean 

    Public selPositionn As Integer 

End Module 

 

 A.12 StyleSheet1.css 
 

.FixedHeightContainer 



 

    { 

      float:left; 

      height: 350px; 

      width:100%;  

      padding:3px;  

    } 

    .Content 

    { 

      height:224px; 

      overflow:auto; 

    } 

 

 

 

 Παράρτημα Β – Εγκατάσταση  
 

Για τη δοκιμή του συστήματος χρειαζόμαστε έναν Web Server. Προτιμήσαμε 

να εγκατασήσουμε το πακέτο Xampp γιατί είναι πιο απλό στην εγκατάσταση και 

περιέχει ένα δωρεάν και συχνά χρησιμοποιούμενο Web Server τον  Apache. 

Αφού κατεβάσουμε το συγκεκριμένο πακέτο από τη διεύθυνση 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα 

του υπολογιστή μας, το εκτελούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες στην οθόνη. 

Όμως ο Apache δε μπορεί εγγενώς να εκτελέσει τα αρχεία asp, γι’ αυτό 

κατεβάζουμε ένα βοηθητικό πρόγραμμα, το mod_aspdotnet από τη διεύθυνση, 

http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=175077., το οποίο 

και εκτελούμε και εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας. 

Θα πρέπει να κάνουμε μια ακόμα ρύθμιση στον Apache για να εκτελέσει τα 

αρχεία asp. Αν έχουμε εγκαταστήσει το πακέτο Xampp στη διεύθυνση C:\xampp 

τότε θα πρέπει να ανοίξουμε το αρχείο C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-



 

xampp.conf και να προσθέσουμε τις ακόλουθες γραμμές κώδικα, ανάμεσα από 

τα tag <IfModule alias_module>  και </IfModule>. 

 

#asp.net 

LoadModule aspdotnet_module "modules/mod_aspdotnet.so" 

AddHandler asp.net asax ascx ashx asmx aspx axd config cs csproj licx rem 
resources resx soap vb vbproj vsdisco webinfo  

<IfModule mod_aspdotnet.cpp>  

  AspNetMount /SampleASP "c:/xampp/aspdocs"  

  Alias /SampleASP "c:/xampp/aspdocs" 

  <Directory "c:/xampp/aspdocs">  

    Options FollowSymlinks ExecCGI  

    Order allow,deny  

    Allow from all  

    DirectoryIndex index.htm index.aspx  

  </Directory>  

  AliasMatch /aspnet_client/system_web/(\d+)_(\d+)_(\d+)_(\d+)/(.*) 
"C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v$1.$2.$3/ASP.NETClientFiles/$4"  

  <Directory "C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v*/ASP.NETClientFiles">  

    Options FollowSymlinks  

    Order allow,deny  

    Allow from all  

  </Directory>  

</IfModule>  

#asp.net 

 

Και στη συνέχεια να επανεκκινήσουμε τον Apache μέσα από το γραφικό 

περιβάλλον του πακέτου Xampp. 



 

Τώρα το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να προσθέσουμε στον κατάλογο 

c:\xampp\aspdocs το δικτυακό μας τόπο και να δώσουμε σε έναν περιηγητή τη 

διεύθυνση http://localhost/aspdocs/Default.aspx για να δούμε την ιστοσελίδα μας. 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το URL μας, τότε το μόνο που χρειάζεται είναι να 

αλλάξουμε, όπου εμφανίζεται, το όνομα SampleASP στον παραπάνω κώδικα σε 

αυτό που θέλουμε. 

 


