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Πεξίιεςε 

ηηο κέξεο καο ππάξρεη ε αλάγθε γηα ζπλερή ελίζρπζε ηεο γλώζεο θαη εθκάζεζε λέσλ 

ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ αλάγθε απηή όκσο πνιιέο θνξέο παξεκβαίλνπλ 

δηάθνξα εκπόδηα όπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε, ε έιιεηςε ρξόλνπ θαη άιιεο θαηαζηάζεηο, 

πνπ δελ επηηξέπνπλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ ηε 

δηαδηθαζία. 

Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο εθκάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ππάξρνπλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη λένη πξνγξακκαηηζηέο, όπσο ε έιιεηςε 

επαξθνύο θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ πιηθνύ εθκάζεζεο θαη ηα νπνία ζα αλαιπζνύλ πην 

δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα. 

ηόρνο ινηπόλ ηεο παξνύζεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα εμαιείςεη ηα εκπόδηα 

απηά, αλαπηύζζνληαο κηα θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα εθκάζεζεο 

ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP. Ο δηαδηθηπαθόο απηόο ηόπνο ζα είλαη 

ζρεδηαζκέλνο κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην εύρξεζηνο γηα ηνλ 

κέζν ρξήζηε. 

 Η δηαδηθηπαθή απηή εθαξκνγή ππνζηεξίδεη δύν ηύπνπο ρξεζηώλ: ηνλ καζεηή-

εθπαηδεπόκελν θαη ηνλ δηαρεηξηζηή-εθπαηδεπηή.  

Όζνλ αθνξά ηνλ καζεηή - εθπαηδεπόκελν, απηόο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αλαηξέμεη ζηε ζεσξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θάζε θεθάιαην θαζώο θαη 

ζε δηάθνξεο αζθήζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα εκβαζύλεη θαη λα αθνκνηώζεη θαιύηεξα 

ην δηδαθηηθό πιηθό.  

Όζνλ αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή – εθπαηδεπηή, ν ηειεπηαίνο κέζσ κηαο μερσξηζηήο ζειίδαο 

δηαρείξηζεο ζηελ νπνία έρεη πξόζβαζε κόλν απηόο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη 

ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο απηήο δηαηξηβήο, απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα πνπ 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεθηαζεί ππνζηεξίδνληαο ηελ εθκάζεζε θαη άιισλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ πέξαλ ηεο PHP. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: PHP, Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή, Πξνγξακκαηηζκόο, Δθκάζεζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Γπλακηθή, Παξακεηξνπνηήζηκε, Δθπαηδεπηηθό Τιηθό 

 



 

Abstract 

Nowadays the need for continuous enrichment of knowledge and learning of new skills  

through technical training is more necessary than never. However in many occasions the 

learner faces a variety of technical issues like (geographical) location, lack of time and 

some other difficulties as well, which allow a high percentage of people to participate in 

this process. 

In addition, in the field of computer programming there are many difficulties which 

trouble new developers such as the lack of sufficient and up-to-date learning material 

which will be further analyzed in the following chapters. 

The goal of this thesis is to try to overcome those difficulties by developing a user 

friendly online e-learning PHP platform. This web application will be designed in a way 

to be as much easy to use as it gets. 

This web application includes two types of users: the student and the tutor. 

As far as the student is concerned, the platform offers the ability to access not only the 

theoretical parts included on each chapter, but also a variety of that will help him to 

further deepen and apply the learning material. 

On the other hand, the tutor will the ability to edit the already existing material through 

an admin panel in which he will be the only one to have access. 

Finally, one of the most important parts of this thesis is that it is a dynamic web platform 

that has the ability to expand further by adding other programming languages beyond 

PHP. 

 

Keywords: PHP, Web Application, Programming, Learning Programming, 

Extended, Configurable, Learning Material 



 

Πξόινγνο – Δπραξηζηίεο  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θύξην ηέιην Ξπλόγαιν, γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ ζε όπνηα 

εξσηήκαηα-δεηήκαηα αληηκεηώπηζα. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, 

Θσκά θαη Μαξία, γηα ηελ βνήζεηα, εζηθή θαη νηθνλνκηθή, πνπ κνπ παξείραλ όια απηά ηα 

ρξόληα γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ.  
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1 

 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

ηηο κέξεο καο, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ ππάξρεη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππάξρεη ε αλάγθε ζπλερνύο εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

αλζξώπσλ. πρλά όκσο ππάξρνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο απνηεινύλ ηξνρνπέδε 

γηα ηνπο ελ δπλάκεη θαηαξηηδόκελνπο, όπσο ε π.ρ ε γεσγξαθηθή απόζηαζε, ε εξγαζία 

θηι. Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning), πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηα 

εκπόδηα απηά, θαη λα θαηαζηήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο πξνζβάζηκε ζε όινπο.  

ηελ παξνύζα εξγαζία ινηπόλ, ζα αλαπηπρζεί κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα εθκάζεζεο 

ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ επηιέρηεθε ε γιώζζα PHP 

είλαη, δηόηη απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε γιώζζα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ηζηνύ κε 

δπλακηθό πεξηερόκελν. Δπίζεο, ζηελ εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία παηρληδηνύ 

(εξσηήζεηο quiz, εκβιήκαηα), πξνθεηκέλνπ ε εθκάζεζε λα γίλεη πην απνδνηηθή ώζηε ν 

ρξήζηεο λα έρεη έλα επηπιένλ θίλεηξν.  

 1.2  θνπόο – ηόρνη 

ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη ε αλάιπζε, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζεο κηαο 

δπλακηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP. Η 

δηαδηθηπαθή απηή εθαξκνγή απεπζύλεηαη θπξίσο ζε άηνκα πνπ μεθηλάλε από ην κεδέλ 

θαη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο ζηελ αλάπηπμε δπλακηθώλ ηζηνηόπσλ κε ηελ 

βνήζεηα ηεο γιώζζαο PHP. 

Με ηνλ όξν „δπλακηθή‟ αλαδεηθλύεηαη ε δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή ζηνλ δηαρεηξηζηή – θαζεγεηή λα πξνζαξκόζεη θαηάιιεια ην εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν πξνζζέηνληαο αθόκα θαη δηδαθηηθό πιηθό γηα θάπνηα άιιε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ πιελ ηεο PHP. 

 Αθνύ ν ρξήζηεο ζα έρεη νινθιεξώζεη ηελ ύιε πνπ ζα θαιύπηεη ε εθαξκνγή, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπηύζζεη ηηο δηθέο ηνπ ππνηππώδεηο δπλακηθέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. 

 1.3  πλεηζθνξά 

Η κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθόξκαο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP εκπινπηηζκέλεο κε ην 
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θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Σα νθέιε από κηα ηέηνηα δηαδηθαζία πξνθύπηνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ πνπ επηζπκνύλ λα εθπαηδεπηνύλ θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο 

επάλσ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κε ηνλ δηθό ηνπο ξπζκό θαη αλεμάξηεηα από ηνλ θπζηθό 

ρώξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη.  

Δπίζεο, αλ θαη ην πιηθό εθκάζεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή 

πιαηθόξκα κπνξνύζε λα θνξησζεί απεπζείαο ζε έλα από ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο ηα νπνία αλαιύνληαη ζηελ ζπλέρεηα, εληνύηνηο επηιέρζεθε λα αλαπηπρζεί από 

ηελ αξρή κηα εθαξκνγή ζε γιώζζα PHP ε νπνία πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηππηθέο 

ιεηηνπξγίεο κηα δπλακηθήο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο. Ο θύξηνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα είλαη όηη ν πεγαίνο θώδηθαο ηεο εθαξκνγήο ζα 

είλαη δηαζέζηκνο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κειέηε 

πεξίπησζεο αλάπηπμεο ηεο δηθήο ηνπο δπλακηθήο εθαξκνγήο. 

 1.4  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Αθνινπζεί κηα ζύληνκε αλάιπζε-επηζθόπεζε ηεο παξνύζεο εξγαζίαο. 

ην 1
ν
 θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πξόβιεκα ην νπνίν θαιείηαη λα εμαιεηθζεί θαη λα 

πεξηνξηζηεί κέζα από ηελ παξνύζα εξγαζία, θαζώο επίζεο γίλεηαη θαη κηα ζύληνκε 

αλαθνξά ζην ηη πξαγκαηεύεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαιύνληαο ηνλ ζθνπό ηεο. 

ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελ δπλάκεη πξνγξακκαηηζηέο. Δπίζεο επηρεηξείηαη 

κηα ζύγθξηζε κεηαμύ νξηζκέλσλ δηαδηθηπαθώλ πιαηθνξκώλ εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο 

PHP, θαζώο επίζεο αλαθέξνληαη θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο 

δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ εθηέιεζεο θώδηθα. 

ην 3
ν
 θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε αλάιπζε απαηηήζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο ζε ζπλδπαζκό κε δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο (use cases diagrams) 

ηεο πξόηππεο γιώζζαο κνληεινπνίεζεο ζηε κεραληθή ινγηζκηθνύ (UML). Δπίζεο, 

αλαιύεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ θαη όινη νη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θξίζεθαλ 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, θαζώο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο. 

Σέινο, παξέρεηαη έλα εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ζπλνδεπόκελν κε ηηο θαηάιιειεο 

εηθόλεο γηα λα θαηαλνεζεί ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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ην 4
ν
 θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

εθπόλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

κειινληηθή επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο. 
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 2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε – Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

 2.1  Γπζθνιίεο εθκάζεζεο αξρώλ πξνγξακκαηηζκνύ Γηαδηθηύνπ 

Απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιώλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ είλαη αδύλαην λα θαιπθζνύλ ιόγσ ηεο έιιεηςεο θαηαξηηζκέλσλ 

αλζξώπσλ. Έλα από ηα επαγγέικαηα πνπ θαηαγξάθνπλ κεγάιε άλζεζε ηα ρξόληα ηεο 

θξίζεο θαη πξνζθέξεη επθαηξίεο δηαθπγήο από απηήλ, είλαη ην επάγγεικα ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή (δηαδηθηύνπ). 

Η εθκάζεζε όκσο κηαο ή πνιιώλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ δελ απνηειεί έλα εύθνιν 

εγρείξεκα θαη δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

εγθαηαιείπνπλ απηό ην εγρείξεκα. 

Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιύζνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο κε ηηο 

νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη νη επίδνμνη πξνγξακκαηηζηέο. 

 Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

Έλα από ηα ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελ δπλάκεη πξνγξακκαηηζηέο ζην 

μεθίλεκα ηνπο, είλαη ε ξύζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπγγξαθή θαη 

εθηέιεζε ηνπ θώδηθα (Xinogalos & Kaskalis, 2012). Γηα παξάδεηγκα, όζνλ αθνξά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό δηαδηθηύνπ, κηα επίπνλε δηαδηθαζία απνηειεί ε εγθαηάζηαζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ Apache server. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη αλαγθάδνληαη λα αθηεξώζνπλ πνιιέο ώξεο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπο. Η αλεπάξθεηα πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

εμππεξεηεηώλ δηαδηθηύνπ (web servers), αλαγθάδεη πνιιέο θνξέο ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

λα αλαηξέρνπλ αθόκα θαη ζηνλ πεγαίν θώδηθα ησλ εμππεξεηεηώλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηιύζνπλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Όπσο ζα αλαθεξζεί ζηε 

ζπλέρεηα βέβαηα, πιένλ ππάξρνπλ εύθνιεο ιύζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

 Δπηινγή γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ 

Οη ελ δπλάκεη πξνγξακκαηηζηέο ζην μεθίλεκα ηνπο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ κε πνηα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζα μεθηλήζνπλ θαη απηό απνηειεί κηα δύζθνιε απόθαζε, 

ηδίσο γηα άηνκα δίρσο εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Δπίζεο, πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ην γεγνλόο όηη ε εθκάζεζε κηαο θαη κόλν γιώζζαο 
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πξνγξακκαηηζκνύ δελ είλαη αξθεηή. Η αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο δηαδηθηύνπ απαηηεί ηνλ 

ζπλδπαζκό δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ θαη γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ (Xinogalos & 

Kaskalis, 2012). Σν γεγνλόο απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί θαη ζε άιια πξνβιήκαηα, 

όπσο ε αλάγθε αλαδήηεζεο πνιιαπιώλ πόξσλ γηα ηελ ελνπνίεζε (tutorials, βηβιία θ.η.ι) 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθκάζεζεο ηνπο. 

 Έιιεηςε αμηόπηζησλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ νδεγώλ εθκάζεζεο 

Οη πξνγξακκαηηζηέο, θαηά θόξνλ ρξεζηκνπνηνύλ δηαδηθηπαθά εξγαιεία εθκάζεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο 

ζέινπλ λα εληξπθήζνπλ. Παξόια απηά, ηα πεξηζζόηεξα από ηα εξγαιεία απηά 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ, 

ην εύξνο ηεο ύιεο πνπ θαιύπηνπλ θαζώο επίζεο θαη κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιηθνύ 

πνπ παξέρνπλ (Xinogalos & Kaskalis, 2012). Όπσο πξναλαθέξακε, ε ηερλνινγία θαη 

θαη‟επέθηαζε νη ηερλνινγίεο δηαδηθηύνπ εμειίζζνληαη κε πνιύ γξήγνξν ξπζκό. Απηό 

ζεκαίλεη όηη πνιιά από ηα εξγαιεία εθκάζεζεο δελ είλαη ελεκεξσκέλα, θάηη πνπ έλαο 

αξράξηνο πξνγξακκαηηζηήο δελ κπνξεί λα ην δηαθξίλεη.  

 Απνζθαικάησζε 

Μπνξεί λα κνηάδεη αζήκαλην, αιιά ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη αξράξηνη 

πξνγξακκαηηζηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ζπληαθηηθό ησλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ ησλ νπνίσλ καζαίλνπλ, έξρνληαη ζπλέρεηα αληηκέησπνη κε ιάζε 

κεηαγιώηηηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Απηό ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ θαηάζηαζε 

είλαη ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη κεηαγισηηηζηέο δελ παξέρνπλ επαξθείο θαη ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ιάζε ησλ πξνγξακκαηηζηώλ. Η αζάθεηα ζρεηηθά κε ηελ θύζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ε επηζήκαλζε ιαζώλ ζε ιάζνο γξακκή ηνπ θώδηθα, θαζώο θαη ε 

ζύλζεηε νξνινγία, απνηεινύλ κεγάιε ηξνρνπέδε γηα ηνπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

(Xinogalos & Kaskalis, 2012). 

 Αλάπηπμε αιγνξηζκηθήο ζθέςεο 

Η πξαγκαηηθή πξόθιεζε ζην πεδίν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ δελ είλαη ε εθκάζεζε ηνπ 

ζπληαθηηθνύ κηαο γιώζζαο, αιιά ε αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η 

νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ε αλάπηπμε ζσζηήο ζηξαηεγηθήο θαη κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ, απνηεινύλ ίζσο ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξεηέο 
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πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρνπλ έλαλ πξνγξακκαηηζηή, θαη ε αλάπηπμε ηνπο απαηηεί εκπεηξία 

θαη ππνκνλή. 

 2.2  Ηιεθηξνληθή Μάζεζε (e-learning) 

Καηά θαηξνύο έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη νξηζηεί σο ε ρξήζε ηερλνινγηώλ ηνπ 

δηαδηθηύνπ γηα ηελ παξνρή κηαο πνηθηιίαο ιύζεσλ πνπ εληζρύνπλ ηελ γλώζε θαη ηελ 

απόδνζε (Rosenberg, 2001), σο ε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηώλ ησλ ππνινγηζηώλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Waterhouse, 2005), σο ε κάζεζε πνπ 

δηεπθνιύλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ (Beetman, 2004), σο ε 

ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ, θπξίσο κέζσ δηθηύσλ, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ θάπνηαο κνξθήο δηάδξαζε (Nichols, 2008). 

 2.2.1 Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά-πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη 

(Rosenberg, 2001): 

 Δίλαη δηθηπαθή, γεγνλόο πνπ ηελ θαζηζηά ηθαλή γηα άκεζε ελεκέξσζε, αλάθηεζε 

θαη δηακνηξαζκό ηνπ πιηθνύ ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κέζσ ππνινγηζηή θαη γεληθόηεξα κέζσ 

ηερλνινγηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα άηνκα κπνξνύλ λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζηα πεξηερόκελα ηνπ καζεκάησλ από νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

 Παξέρεη αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ από ηνλ θπζηθό ρώξν ησλ 

εθπαηδεπηώλ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηνλ 

εθπαηδεπόκελν. 

 Παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπόκελν ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόζεη ην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό θαη ηνλ ρξόλν πνπ αλαιώλεη ζηελ κάζεζε αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. 

 Παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηελ δπλαηόηεηα επαλάιεςεο ησλ αζθήζεσλ, 

ηεζη θηι. 

 Σν γεγνλόο όηη δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ αηόκνπ-εθπαηδεπόκελνπ, 

ζεκαίλεη όηη ηπρόλ ιάζε δελ απνθαιύπηνληαη ζηνπο ππόινηπνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, ελζαξξύλνληαο έηζη ην θάζε άηνκν λα εθθξάζεη ειεύζεξα 

ηπρόλ απνξίεο ηηο νπνίεο έρεη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ 

εκβάζπλζε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. 
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 Σν πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε νη καζεηέο-

εθπαηδεπόκελνη είλαη επίθαηξν, θπξίσο ιόγσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο παξέρεη 

ην δηαδίθηπν. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά-πιενλεθηήκαηα ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Race, 2001) έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο είλαη ηα αθόινπζα: 

 Οη θαζεγεηέο-εθπαηδεπηέο απαληνύλ κηα θνξά ζε ηπρόλ απνξίεο, θαη όρη 

θαη‟επαλάιεςε. 

 Ο ξόινο ηνπο είλαη πεξηζζόηεξν δηαρεηξηζηηθόο όζνλ αθνξά ην πιηθό ησλ 

καζεκάησλ. 

 Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ δηάζεζε ηνπο ηνλ νπνίν κπνξνύλ 

λα αθηεξώζνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαη κεζόδνπο αμηνιόγεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη κέζσ ηνπ e-learning δίλεηαη έκθαζε ζε κηα 

επξύηεξε ζεώξεζε γηα ηελ κάζεζε, πέξα από ηνπο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 2.3  πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) 

Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ νπνίνπ 

θύξηνο ζθνπόο είλαη ε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ε ηεθκεξίσζε, 

παξαθνινύζεζε, ππνβνιή εθζέζεσλ, θαζώο θαη ε παξάδνζε καζεκάησλ e-learning. Σν 

ζύζηεκα απηό πεξηέρεη δπλαηόηεηεο όπσο ε εγγξαθή καζεηώλ, έιεγρν θαη θαζνδήγεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε απόδνζεο ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, 

νξηζκέλα από ηα ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ελεκέξσζε 

πξνόδνπ ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο.  

Σα πεξηζζόηεξα από ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο απνηεινύλ δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ζε απηά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 

σο επί ησλ πιείζησλ από παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα γηα λα πξνζθέξνπλ δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα. 
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 2.4  Moodle θαη LAMS 

ηελ ελόηεηα απηή ζα αλαθεξζνύκε ζε δύν από ηα πην γλσζηά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ην Moodle θαη ην LAMS, αλαιύνληαο ηηο θύξηεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο. 

 2.4.1 Τη είλαη ην Moodle 

Σν Moodle αλαπηύρζεθε ην 1999 από ηνλ Απζηξαιό Martin Dougiamas θαη είλαη ην 

πιένλ δηαδεδνκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο γλσζηό επίζεο θαη σο Course 

Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS).  

Δίλαη έλα ζύζηεκα πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη ηαπηόρξνλα είλαη έλα ινγηζκηθό 

αλνηθηνύ θώδηθα, ζρεδηαζκέλν από εθπαηδεπηηθνύο, βαζηζκέλν πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθέο αξρέο θαη δνκεκέλν κε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε 

δηαπίζησζε όηη ν άλζξσπνο θαηαθηά ηε γλώζε όηαλ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ.  

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ Moodle είλαη βαζηζκέλνο ζηε θηινζνθία κάζεζεο ε νπνία είλαη 

γλσζηή σο “θνηλσληθή επνηθνδνκεηηθή κάζεζε” (social constructionist pedagogy), ζηε 

Θεσξία Πξνζσπηθήο Γόκεζεο (G.Kelly, 1955), θαη ηνλ Κνηλσληθό Δπνηθνδνκεηηζκό 

(Social Constructionism).  

To Moodle πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε κηα επξεία γθάκα πεγώλ πιεξνθνξηώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απμάλνληαη ζπλερώο ιόγσ ηεο κεγάιεο θνηλόηεηαο ε νπνία 

ην ππνζηεξίδεη, αλαπηύζζνληαο γη‟ απηό ελζσκαησκέλα θνκκάηηα θώδηθα (modules). 

 2.4.1.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Moodle 

Μεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα-ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ Μoodle είλαη ηα 

αθόινπζα (http://reviews.in.gr/greece/elearning/) : 

 H ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε θπιινκεηξεηή ηζηνύ (browser), θάηη ην νπνίν ην 

θαζηζηά πξνζβάζηκν από νπνπδήπνηε.  

 H ρξήζε ηνπ Moodle δελ απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε θάπνηνπ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ 

ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  

 Η εθκάζεζε ηνπ γξαθηθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη 

εύθνινο θαη δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο. 

 Παξέρεη αζθάιεηα σο πξνο ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ. 

 Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο δηάθνξνπο ξόινπο θαη επίπεδα πξόζβαζεο 

(εθπαηδεπόκελνη, εθπαηδεπηέο θ.η.ι.). 

http://reviews.in.gr/greece/elearning/
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 Παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κηα επξεία γθάκα δξαζηεξηνηήησλ-

δπλαηνηήησλ, όπσο εύθνιε εγγξαθή/δηαγξαθή από καζήκαηα, εξσηήζεηο 

πνιιαπιώλ επηινγώλ, εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο, εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελώλ, 

online ζπγγξαθή θεηκέλνπ θαη δπλαηόηεηα απνζηνιήο εξγαζηώλ δηαδηθηπαθά. 

 Γηαζέηεη έλαλ μερσξηζηό ρώξν πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη λα ζπδεηήζνπλ δηάθνξα ζέκαηα. 

 

 2.4.2 Τη είλαη ην LAMS 

Σν Learning Activity Management System (LAMS) είλαη έλα θηιηθό πεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο, δηαρείξηζεο θαη παξνρήο καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή έλα 

ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  Πξόθεηηαη γηα έλα από ην πην 

δεκνθηιή πξνεγκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Παξέρεη έλα επξύ θάζκα εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κηα ζεηξά παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ, από ηνπο εθπαηδεπηέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί όηη ην LAMS κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε απηόλνκν, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ην Moodle. 

Σα  παιηόηεξα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο 

απνζεηήξηα θαη γηα δηάζεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σα πην πξνρσξεκέλα LMS δίλνπλ έκθαζε ηόζν ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ ξόισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο ζρεδηαζηή, ζπληνληζηή ηεο θαη 

εκςπρσηή (Knowles et al., 1998) ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. 

 

 2.4.2.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ LAMS 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του LAMS ςυνοψίζονται παρακάτω 
(http://reviews.in.gr/greece/elearning/) : 

 Παξέρεη έλα ηδηαίηεξα θηιηθό πεξηβάιινλ ρξήζεο 

 Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

πξόνδν ηνπο. 

 Τπνζηεξίδεη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

http://reviews.in.gr/greece/elearning/
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 Γηαζέηεη κεγάιν αξηζκό εξγαιείσλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

πιεξνθόξεζε, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία θαη αμηνιόγεζε δηα δώζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο. 

 Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κνηξάδνληαη „ειεθηξνληθά καζήκαηα‟, ηα 

νπνία κπνξνύλ λα θάλνπλ „εμαγσγή‟ νη καζεηέο θαη λα ηα ηξέμνπλ offline. 

 

 

 2.4.3 Κξηηήξηα επηινγήο LMS 

Η επηινγή ελόο LMS ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη εμαξρήο λα 

θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηδξπκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαζώο θαη 

ησλ επηκέξνπο ρξεζηώλ (Θενδσξάθεο, Μαξαγθάθε & Γαζθαιάθεο, 2014). 

Μεξηθά από ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δπρξεζηία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν: επθνιία εγγξαθήο ζην κάζεκα, επθνιία 

εληνπηζκνύ δηαθόξσλ ζεκάησλ όπσο εξγαζηώλ, αλαθνηλώζεσλ, ηεζη γλώζεσλ. 

 Δπρξεζηία γηα ηνλ εθπαηδεπηή: επθνιία δεκηνπξγίαο καζήκαηνο, επθνιία 

δηαρείξηζεο καζήκαηνο όπσο δηαγξαθή καζήκαηνο, πξνζζαθαίξεζε πιηθνύ 

καζήκαηνο, εξγαζηώλ, ηεζη γλώζεσλ. 

 Γπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο: δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ κέζσ chat, δπλαηόηεηα αλάξηεζεο αλαθνηλώζεσλ (forum), 

δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ (ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ππνελόηεηεο καζήκαηνο), 

δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ρξεζηώλ, δπλαηόηεηα ρξήζεο αηδέληαο. 

 Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη επειημία 

ζπκβαηόηεηαο ζε απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαδπόκελε ρξήζε λέσλ ζπζθεπώλ 

θαη κέζσλ παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε επηινγή ηνπ LMS είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηόηη δεζκεύεη 

ην εθάζηνηε ίδξπκα όζνλ αθνξά πόξνπο όπσο αλζξώπηλν δπλακηθό. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό, ζα πξέπεη λα ππάξρεη απμεκέλε ηερλνγλσζία θαη ε αλάπηπμε ηνπ λα είλαη 

πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε εμαξρήο (Ramesh et al.,2013). 
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 2.5  Δπηζθόπεζε web ζπζηεκάησλ εθκάζεζεο PHP 

Όπσο πξναλαθέξακε, ζηελ κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή, ζα αλαπηπρζεί κηα δηαδηθηπαθή 

πιαηθόξκα εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP. 

Παξαθάησ επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ θπξηόηεξσλ θαη ήδε ππαξρόλησλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο PHP. 

 PHP MANUAL (URL: http://php.net/manual/en/tutorial.php) 

Απνηειεί ην επίζεκν θαη πιεξέζηεξν εξγαιείν εθκάζεζεο ηεο PHP θαζώο πεξηέρεη 

νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα εληξπθήζεη ζηελ γιώζζα PHP. ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθό ηζηόηνπν, κπνξεί θαλείο κέζα από παξαδείγκαηα λα αλαηξέμεη ζην 

ζπληαθηηθό θαη ηηο εληνιέο ησλ εθδόζεσλ 5 θαη 7 ηεο PHP. Σν PHP Manual δελ απαηηεί 

ηελ δεκηνπξγία θάπνηνπ ινγαξηαζκνύ από ηνλ επηζθέπηε πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα 

έρεη πξόζβαζε ζην πιηθό. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ πξνζθέξεηαη θάπνηα εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο, ην κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη όηη ν επηζθέπηεο 

δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα γξάςεη θάπνηαο κνξθήο θώδηθα κέζα ζηνλ ηζηόηνπν, θαζώο 

θαη λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θώδηθα απηνύ. Δπηπξόζζεηα, ην PHP Manual δελ 

πξνζθέξεη αζθήζεηο πξνο επίιπζε γηα ηνλ ρξήζηε, νύηε εξσηήζεηο θαηαλόεζεο. Παξόια 

απηά, ην πιενλέθηεκα ηνπ είλαη όηη ζε θάζε ζειίδα ππάξρεη ρώξνο όπνπ νη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα γξάςνπλ θάπνηα ζρόιηα θαη απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο εληνιέο-

ζπλαξηήζεηο ηεο PHP, ηα νπνία κπνξεί λα απνδεηρζνύλ πνιύ ρξήζηκα ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο γιώζζαο. 
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Δηθόλα 2- 1: PHP Manual 

 

 CODEACADEMY (URL: https://www.codecademy.com) 

Σν CODEACADEMY ηδξύζεθε ην 2011 θαη απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα πνπ 

πξνζθέξεη καζήκαηα εθκάζεζεο θώδηθα ζε δηάθνξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ HTML, CSS, JAVASCRIPT, PYTHON, θαη PHP. Παξόιν πνπ 

ην CODEACADEMY δελ εηδηθεύεηαη κόλν ζηελ εθκάζεζε ηεο PHP, ε ύιε ηνπ 

θαιύπηεη ζρεδόλ όιν ην θάζκα ηεο PHP 5 (εθόζνλ αλαβαζκηζηεί θάπνηνο ζηελ pro 

έθδνζε). Όζνλ αθνξά ηε δσξεάλ έθδνζε, ην θπξηόηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ην 

πεξηνξηζκέλν βάζνο ηεο ύιεο. Σα καζήκαηα θαιύπηνπλ κόλν ηα βαζηθά ηεο γιώζζαο, ηα 

νπνία δελ αξθνύλ γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ PHP ζε επαγγεικαηηθό βαζκό. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

εθαξκνγήο. Δπίζεο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη κέζσ γξαπηώλ θεηκέλσλ θαη 

παξαδεηγκάησλ, θαη όρη κε ηελ ρξήζε βίληεν-δηαιέμεσλ. Σν CODEACADEMY έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο παηρληδνπνίεζεο. Οη ρξήζηεο θαζώο πξνρσξνύλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, καδεύνπλ θάπνηνπο πόληνπο θαη εύζεκα αλάινγα κε ηελ 

πξόνδν ηνπο. Απηό θαζηζηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνπζα, 

δίλνληαο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα λα ζπλερίζνπλ. Σν κεγάιν 

πιενλέθηεκα ηνπ CODEACADEMY είλαη όηη πξνζθέξεη κηα εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε ζηνλ ελ δπλάκεη ρξήζηε. Ο ηειεπηαίνο κπνξεί λα ιύζεη επί ηόπνπ ζηελ ελ 

https://www.codecademy.com/
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ιόγσ δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα ηηο αζθήζεηο ηηο νπνίεο ηνπ ππνδεηθλύνληαη, θαζώο θαη λα 

ειέγμεη εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ν θώδηθάο ηνπ, απνθηώληαο έηζη κηα πην πξαθηηθή 

θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο. Σν απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζε έλα αλαδπόκελν παξάζπξν 

ζηελ δεμηά πιεπξά. Δπίζεο, ε κεηάβαζε ζηελ επόκελε ελόηεηα, έρεη ζαλ 

πξναπαηηνύκελν ηελ ζσζηή επίιπζε ηεο άζθεζεο. 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη εάλ ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα επηιύζεη ηελ 

άζθεζε, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε βνήζεηα παηώληαο ην “hint” button όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ Δηθόλα 2-2. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε βνήζεηα 

δελ είλαη θαη ηόζν θαηαηνπηζηηθή. Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ζην 

CODEACADEMY ιεηηνπξγεί κηα θνηλόηεηα ρξεζηώλ όπνπ νη δηάθνξνη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο αθήλνληαο δηάθνξα ζρόιηα ζρεηηθά κε ηπρόλ 

απνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θώδηθα ηνπο. 

 

Δηθόλα 2- 2: CodeAcademy 

 

 

 W3SCHOOLS (URL: http://www.w3schools.com/) 

Σν W3SCHOOLS απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επηινγή γηα όπνηνλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε 

ηνλ ηνκέα ηνπ web development θαη ηδίσο γηα ηνπο αξράξηνπο. H εμαηξεηηθή SEO ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην θαηαηάζζεη πξώην ζε νπνηαδήπνηε αλαδήηεζε ζην google ζρεηηθά 

κε ην web design. Δθηόο από ηελ γιώζζα PHP κπνξεί θαλείο λα εμεξεπλήζεη θαη άιιεο 

γιώζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ web development, όπσο HTML, 

http://www.w3schools.com/
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Javascript θηι. Όζνλ αθνξά ηελ PHP, ην W3SCHOOLS θαιύπηεη ηελ έθδνζε 5 ηεο 

γιώζζαο. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία θάπνηνπ ινγαξηαζκνύ από ηνλ επηζθέπηε-

εθπαηδεπόκελν. Χο εθ ηνύηνπ, δελ πξνζθέξεηαη θάπνηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

ζηνλ εθπαηδεπόκελν, κε ηελ έλλνηα όηη δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί θάπνην ηζηνξηθό 

ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν θαη ηηο επηδόζεηο ηνπ. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

παξαηίζεηαη ε ζεσξία γηα θάζε ελόηεηα-θεθάιαην θαζώο θαη θάπνηα ιπκέλα 

παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη παηώληαο ην θνπκπί 

“run example”, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2-3. Παξόια απηά, ν επηζθέπηεο δελ κπνξεί 

λα επέκβεη θαη λα γξάςεη θάπνηνπ είδνπο θώδηθα ώζηε λα ειέγμεη ηηο γλώζεηο ηνπ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη δελ πξνζθέξνληαη αζθήζεηο πξνο επίιπζε, θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη πσο 

δελ ππάξρνπλ θαη πξναπαηηνύκελα γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ επόκελε ελόηεηα. Σν κόλν ην 

νπνίν δηαηίζεηαη πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπόκελνο λα δνθηκάζεη ηηο γλώζεηο ηηο νπνίεο 

απνθόκηζε, είλαη έλα θνπίδ 25 εξσηήζεσλ ην νπνίν θαιύπηεη όιε ηελ πξνζθεξόκελε 

ύιε. Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη εάλ ην ζειήζεη ν εθπαηδεπόκελνο, κπνξεί επί 

πιεξσκή λα ιάβεη κέξνο ζε κηα εμέηαζε, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ηνπ 

απνθέξεη κηα πηζηνπνίεζε επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο. 

 

Δηθόλα 2- 3: W3Schools 

 

 LEARN-PHP (URL: https://www.learn-php.org/) 

Ο ηζηόηνπνο απηόο απεπζύλεηαη ζε αξράξηνπο θαη θαιύπηεη ηα πνιύ βαζηθά ζεκεία ηεο 

γιώζζαο PHP 5 (κεηαβιεηέο θαη ηύπνπο κεηαβιεηώλ, πίλαθεο, αιθαξηζκεηηθά, βξόρνπο 

https://www.learn-php.org/
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επαλάιεςεο, ζπλαξηήζεηο, αληηθείκελα). Χο εθ ηνύηνπ όπνηνο ζέιεη λα πξνρσξήζεη 

παξαπέξα, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιια εξγαιεία. Δθηόο από ζεσξία, πεξηέρεη θαη 

αζθήζεηο ηηο νπνίεο ν επηζθέπηεο θαιείηαη λα επηιύζεη. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη όηη 

ην learn-php.org δηαζέηεη online compiler. Γειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ηνλ 

θώδηθα ζην παξάζπξν “code” όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2-4 θαη παηώληαο ην θνπκπί 

“run” ηνπ εκθαλίδεηαη απεπζείαο ην απνηέιεζκα ζην παξάζπξν “output”. Δπίζεο, εάλ ν 

ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη ζηελ επίιπζε ηεο πξνηεηλόκελεο άζθεζεο, παηώληαο ην θνπκπί 

“solution”, ηνπ εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε ιύζε. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε επίιπζε 

ηεο άζθεζεο δελ απνηειεί πξναπαηηνύκελν γηα ηελ κεηάβαζε ζην επόκελν θεθάιαην. 

Σέινο, δελ απαηηείηαη θάπνηα εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή θαη δελ θξαηείηαη θάπνην ηζηνξηθό 

ζρεηηθά κε ηνλ ρξήζηε. 

 

Δηθόλα 2- 4: Learn-PHP 

 

 TIZAQ (URL: http://www.tizag.com/phpT/) 

Σν TIZAQ θαιύπηεη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη λα μέξεη θάπνηνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε 

PHP. Παξέρεη βαζηθνύο νδεγνύο γηα ην πώο θάπνηνο λα ηππώλεη κεηαβιεηέο ζηελ νζόλε, 

πώο λα ρξεζηκνπνηεί βξόρνπο , ηηο εληνιέο POST θαη GET, θαζώο θαη αιθαξηζκεηηθά, 

sessions θαη cookies. Σν TIZAQ δελ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ρξήζηε. 

Παξάιιεια κε ηελ ζεσξία παξαηίζεληαη θαη ιπκέλα παξαδείγκαηα, όπσο θαη ην 

απνηέιεζκα απηώλ. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη δελ πξνζθέξνληαη αζθήζεηο πξνο επίιπζε 

http://www.tizag.com/phpT/
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νύηε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ νύηνο ώζηε ν εθπαηδεπόκελνο λα ειέγμεη ηηο γλώζεηο 

ηνπ. Η επί ηνπ πξαθηένπ θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο έγθεηηαη ζηνλ ρξήζηε απηώλ 

θαζαπηώλ, θαζώο ν ίδηνο ηνπηθά ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηηο γλώζεηο ηνπ. ηελ Δηθόλα 2-5 

θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ TIZAQ θαη ζηα αξηζηεξά ε θαιππηόκελε ύιε. 

 

Δηθόλα 2- 5: TIZAQ 

 

 2.6  ύγθξηζε web ζπζηεκάησλ εθκάζεζεο PHP 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαιύζεθαλ 

παξαπάλσ, όπνπ ζπλνςίδνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Πίλαθαο 2- 1: ύγθξηζε πζηεκάησλ Δθκάζεζεο PHP 

 EKΓΟΗ 

PHP 

ΘΔΧΡΙΑ ΛΤΜΔΝΑ 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

QUIZ ONLINE 

ΤΓΓΡΑΦ

Η ΚΧΓΙΚΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΚΧΓΙΚΑ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟΤ 

PHP MANUAL 5,7 
    -  -  -  -  

CODEACADEMY 5 
  -  -        

W3SCHOOLS 5 
      -  -  -  
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LEARN-PHP 5 
          -  

TIZAQ 5 
      -  -  -  

 

 

 

 2.7  Δπηζθόπεζε εξγαιείσλ εθηέιεζεο θώδηθα PHP 

Πξνηνύ μεθηλήζνπκε ηελ αλάπηπμε κηαο δπλακηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη 

λα εγθαηαζηήζνπκε θάπνηα εξγαιεία, ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο καο ζα ήηαλ αλέθηθηε. ηελ ελόηεηα απηή ζα αλαθέξνπκε ηελ δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε θώδηθα 

PHP. Δπίζεο, ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαιύζνπκε κεξηθά από ηα δηαζέζηκα δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία ζπγγξαθήο θαη εθηέιεζεο θώδηθα PHP θαη κέζα από ηελ ζύγθξηζε ησλ 

θπξηόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη πιενλεθηεκάησλ ηνπο, ζα επηιέμνπκε απηό ην νπνίν 

ζα ελζσκαηώζνπκε ζηελ εθαξκνγή καο. 

 2.7.1.1 Δγθαηάζηαζε θπιινκεηξεηή ηζηνύ 

Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ Firefox σο 

πξνεπηιεγκέλν θπιινκεηξεηή, δηόηη καο δίλεη κεγαιύηεξε επθνιία γηα ηελ επίβιεςε θαη 

απνζθαικάησζε ηνπ θώδηθα καο κέζσ ηνπ developer tool πνπ δηαζέηεη. 

 2.7.1.2 Δγθαηάζηαζε Φamp Control Panel 

To XAMPP Control Panel (Δηθόλα 2-6) απνηειεί κηα πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ Apache Web Server. 

Η ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα δηαζέηεη έλαλ ηνπηθό εμππεξεηεηή δηαδηθηύνπ ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξέμνπκε ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή 

καο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο.  

Δπεηδή όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε εγθαηάζηαζε ηνπ Apache Web Server δελ 

απνηειεί κηα εύθνιε ππόζεζε, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη 

επηπιένλ ιεηηνπξγίεο όπσο ε PHP θαη ε MySQL, πνιινί ρξήζηεο θαη ηδίσο αξράξηνη, 

θαηαθεύγνπλ ζηελ ιύζε ηνπ XAMPP Control Panel θαζώο νιόθιεξε ε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη απηνκαηνπνηεκέλα κέζα από ηνλ νδεγό εγθαηάζηαζεο 

πνπ δηαζέηεη. 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2-6, ην XAMPP είλαη έλα ζύζηεκα απνηεινύκελν από ηνπο 

Apache, MySQL, FileZila ftp, phpMyaAdmin θαη mercury mail server ηα νπνία 

δηαηίζεληαη κέζσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο ηνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, ζα ρξεηαζηνύλ ν Apache Server, ε 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη ε MySQL.  

 

Δηθόλα 2- 6: Πίλαθαο Διέγρνπ Xampp 

 

 2.7.1.3 Δγθαηάζηαζε WampServer 

O WampServer απνηειεί έλα πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows. Δίλαη δσξεάλ εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηελ 

“κεηαηξνπή” ελόο ππνινγηζηή ζε Web Server, ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο γιώζζεο PHP θαη 

MySQL, γιώζζεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο. 

Έηζη κπνξνύκε λα έρνπκε πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα καο ηνπηθά ώζηε λα βιέπνπκε 

άκεζα ηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο θάλνπκε. Δπηπιένλ, ν WampServer όπσο θαη ν Xampp 

πεξηιακβάλεη ην phpmyadmin, εξγαιείν ην νπνίν καο βνεζάεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WampServer, επηιέγνπκε από ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.wampserver.com/en/, ηελ θαηάιιειε έθδνζε (32bit ή 64bit) αλάινγα κε ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν δηαζέηνπκε. 

http://www.wampserver.com/en/
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Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο επηιέγνπκε ηνλ θάθειν ζπζηήκαηνο ζηνλ νπνίν 

ζα αληηγξαθνύλ ηα αξρεία εγθαηάζηαζεο ηνπ WampServer (Δηθόλα 2-7) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα παηάκε «next» έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε.  

 

Δηθόλα 2- 7: Δγθαηάζηαζε WampServer 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν 

WampServer, πξέπεη λα ζηγνπξεπηνύκε όηη ην εηθνλίδην θάησ δεμηά ζηελ γξακκή 

εξγαζηώλ έρεη ρξώκα πξάζηλν. 

 2.7.1.4 Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ 

ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ-phpMyAdmin (Δηθόλα 2-8) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύκε, δεκηνπξγείηαη ε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηελ νπνία αλαπηύζζνπκε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θσδηθνπνίεζε «utf8mb4_general_ci» (Δηθόλα 2-8). Δπηπιένλ 

δεκηνπξγνύκε θαη έλαλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν εθρσξνύκε πιήξε δηθαηώκαηα όζνλ αθνξά 

ηελ δηαρείξηζε ηεο. 
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Δηθόλα 2- 8: PHPmyAdmin 

 

 2.7.2 Δπηζθόπεζε online εξγαιείσλ εθηέιεζεο θώδηθα 

Σα δηαδηθηπαθά εξγαιεία εθηέιεζεο θώδηθα PHP θαη όρη κνλό, είλαη ζρεδηαζκέλα ώζηε 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο. πλήζσο απνηεινύληαη 

από έλαλ επεμεξγαζηή πεγαίνπ θώδηθα, έλαλ κεηαγισηηηζηή, έλαλ δηεξκελέα αλάινγα 

κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, έλα εξγαιείν απνζθαικάησζεο, θαζώο επίζεο θαη 

από έλα παξάζπξν γηα ηελ πξνβνιή ηνπ απνηειέζκαηνο εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα. Αλάινγα 

κε ηελ θύζε ηεο γιώζζαο ζηελ νπνία πξνγξακκαηίδνπλ, πνιινί πξνγξακκαηηζηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία απηά γηα λα εθηεινύλ θαη λα ειέγρνπλ ηνλ θώδηθα ηνπο. 

 2.7.2.1 Πιενλεθηήκαηα δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ εθηέιεζεο θώδηθα 

Μεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ εθηέιεζεο 

θώδηθα, είλαη ηα αθόινπζα(http://blog.liveedu.tv/): 

 Γίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ θώδηθα ηνλ νπνίνλ αλαπηύζζνπλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θάπνηνπ 

εηδηθνύ ινγηζκηθνύ. 

 Γηαζέηνπλ άκεζε πξνεπηζθόπεζε ηνπ θώδηθα ν νπνίνο αλαπηύζζεηαη. 

 Πνιιά από ηα εξγαιεία απηά δηαζέηνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο πξνγξακκαηηζηέο. Έηζη, εάλ ν πξνγξακκαηηζηήο 

αληηκεησπίζεη ηπρόλ δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θώδηθα, κπνξεί λα έξζεη ζε 

επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο ώζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ λα μεπεξάζεη ην 

πξόβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη. 
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 Γηαζέηνπλ απνζεηήξηα θώδηθα όπνπ νη δηάθνξνη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

λα δηακνηξαζηνύλ ηνλ θώδηθα ηνπο εάλ ην ζειήζνπλ. 

 Γίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ download ηνλ θώδηθα ηνπο, λα 

ηνλ απνζεθεύζνπλ θαη λα αλαηξέμνπλ ζε απηόλ όπνηε απηνί ην επηζπκνύλ. 

 2.7.2.2 Δπηζθόπεζε δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή επηζθόπεζε νξηζκέλσλ δηαδηθηπαθώλ 

ηζηνηόπσλ ζπγγξαθήο, εθηέιεζεο θαη κεηαγιώηηηζεο θώδηθα ζπκβαηώλ κε δηάθνξεο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο PHP. 

 2.7.2.2.1 Codepad (http://codepad.org/) 

To Codepad (Δηθόλα 2-9) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Steven Hazel, απνηειεί κηα 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή όπνπ κπνξεί θαλείο λα γξάςεη θώδηθα ζην δηαδίθηπν. 

Τπνζηεξίδεη δηάθνξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηελ PHP. To 

Codepad εθηόο ηνπ όηη δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα απνζθαικαηώζεη ηνλ 

θώδηθα ηνπ (debugging), ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη αληηγξαθή/επηθόιιεζε νπνηαδήπνηε 

θνκκάηηα θώδηθα θαη λα ηα δηακνηξάζεη ζην δηαδίθηπν παξάγνληαο κία κνλαδηθή URL 

δηεύζπλζε. Η νζόλε πνπ παξάγεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θώδηθα, απεηθνλίδεη θαη 

νπνηαδήπνηε κελύκαηα ιάζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θώδηθα. 

 

Δηθόλα 2- 9: CodePad 

 2.7.2.2.2 Write Code Online (http://www.writephponline.com/) 

O δηαδηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Write Code Online ζηελ νπζία απνηειείηαη από ηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ν νπνίνο εκθαλίδεηαη κόιηο ν ρξήζηεο απνθηήζεη πξόζβαζε ζηνλ 

ηζηόηνπν. Ο ρξήζηεο γξάθεη ηνλ θώδηθα ηνπ ζηνλ editor, θαη παηώληαο ην πιήθηξν”Run 

Code” (Δηθόλα 2-10), ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο εκθαλίδεηαη αθξηβώο από θάησ. Σν 

http://codepad.org/
http://www.writephponline.com/
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κεηνλέθηεκα ηνπ Write Code Online είλαη ε δπζρξεζηία πνπ παξνπζηάδεη ζηελ 

απνζθαικάησζε κεγάισλ ζε όγθν PHP scripts, θαζώο ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη άιια αξρεία (include) ηα νπνία απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

scripts. Δπίζεο δελ δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα δηακνηξαζηεί ηνλ θώδηθα ηνπ 

αιιά θαη νύηε λα ηνλ απνζεθεύζεη. 

 

Δηθόλα 2- 10: WriteCodeOnline 

 2.7.2.2.3 IDEONE (https://ideone.com/) 

Σν IDEONE (Δηθόλα 2-11) είλαη έλα από ηα πην απνδνηηθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία 

κεηαγιώηηηζεο θαη εθηέιεζεο θώδηθα. Σν IDEONE δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε 

λα πξνγξακκαηίζεη ζε δηάθνξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

C/C++, Java, PHP, Perl θαζώο θαη λα απνζεθεύζεη θαη λα δηακνηξάζεη ηνλ πεγαίν 

θώδηθα ηνπ ζην δηαδίθηπν κέζσ ελόο κνλαδηθνύ URL. Δπίζεο, παξέρεη δηάθνξα έηνηκα 

templates ηα νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σέινο, ν επεμεξγαζηήο 

θεηκέλνπ ππνζηεξίδεη επηζήκαλζε (highlighting) ηνπ ζπληαθηηθνύ γηα κεξηθέο από ηηο 

πην δηαδεδνκέλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. 

https://ideone.com/
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Δηθόλα 2- 11: IDEONE 

 2.7.2.2.4 JDOODLE (https://www.jdoodle.com/php-online-editor) 

Σν JDOODLE εθηόο από ηελ PHP, ππνζηεξίδεη θαη άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. O 

ρξήζηεο γξάθεη ηνλ θώδηθα ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ πνπ θαίλεηαη ηελ Δηθόλα 2-12 

θαη παηώληαο ην θνπκπί “Execute” ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο εκθαλίδεηαη ζην καύξν 

πιαίζην. Δπίζεο, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

δίλνληαο πξόζβαζε ζηνλ θώδηθα ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο URL ή κέζσ email. To 

JDOODLE επίζεο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα απνζεθεύζνπλ ηνλ θώδηθα 

ηνπο, αιιά απηό πξνϋπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ.  

 

Δηθόλα 2- 12: JDOODLE 

 

 2.7.2.3 Σύγθξηζε Γηαδηθηπαθώλ Δξγαιείσλ Δθηέιεζεο θώδηθα 

https://www.jdoodle.com/php-online-editor
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ εθηέιεζεο 

θώδηθα πνπ αλαιύζακε πξνεγνπκέλσο. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

ησλ εξγαιείσλ απηώλ, απηό ην νπνίν δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο θαη ην νπνίν 

ζα ελζσκαηώζνπκε ζηελ δηθή καο πιαηθόξκα, είλαη ην δηαδηθηπαθό εξγαιείν 

JDOODLE. 

 

 

Πίλαθαο 2- 2: ύγθξηζε Δξγαιείσλ Δθηέιεζεο Κώδηθα 

 ΓΙΑΜΟΙΡΑΜΟ ΚΧΓΙΚΑ ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΛΑΘΧΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΚΧΓΙΚΑ 

CodePad 

    -  

WriteCodeOnline 

-    -  

IDEONE 

    -  

JDOODLE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 3 Μεζνδνινγία 

 3.1  Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ ππάξρεη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππάξρεη ε αλάγθε ζπλερνύο εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

αλζξώπσλ. πρλά όκσο ππάξρνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο απνηεινύλ ηξνρνπέδε 

γηα ηνπο ελ δπλάκεη θαηαξηηδόκελνπο, όπσο ε π.ρ ε γεσγξαθηθή απόζηαζε, ε εξγαζία 

θηι. Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning), πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηα 

εκπόδηα απηά θαη λα θαηαζηήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο πξνζβάζηκε ζε όινπο.  

ηελ παξνύζα εξγαζία ινηπόλ, ζα αλαπηπρζεί κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα εθκάζεζεο 

ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ επηιέρηεθε ε γιώζζα PHP 

είλαη, δηόηη απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε γιώζζα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ηζηνύ κε 

δπλακηθό πεξηερόκελν κε ζρεηηθά ρακειό βαζκό δπζθνιίαο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή, ζε θάζε θεθάιαην ηεο ύιεο, εθηόο από ζεσξία θαη αζθήζεηο 

ζα πεξηιακβάλεηαη θαη έλα θνπίδ γλώζεσλ, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί 

πξναπαηηνύκελν πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν θεθάιαην. 

 

 3.2  Σερλνινγίεο ηεο εθαξκνγήο 

Παξαθάησ επηρεηξείηαη κηα ζύληνκε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο καο εθαξκνγήο. 

 

 PHP 

Η PHP απνηειεί κηα server side γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ επηηξέπεη ηνπο 

ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κε δπλακηθό πεξηερόκελν. Μηα 

ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από έλα ζπκβαηό δηαθνκηζηή ηνπ παγθνζκίνπ 

ηζηνύ ώζηε λα παξαρζεί ην ηειηθό απνηέιεζκα πνπ ζα ζηαιεί ζηνλ θπιινκεηξεηή 

ηζηνύ (browser) ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. Μεξηθά από ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο PHP είλαη όηη είλαη εύθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη ηελ ρξήζε ηεο. 

Δπίζεο είλαη ζπκβαηή κε δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ όπσο 

PostgreSQL, Oracle, Mysql θ.α. Δπηπιένλ, ε PHP απνηειεί κηα πνιύ απνδνηηθή 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ θηελό εμππεξεηεηή (server), 

κπνξνύκε λα εμππεξεηήζνπκε εθαηνκκύξηα επηζθέςεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σέινο, 
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εθηόο ηνπ όηη ην θόζηνο ηεο PHP είλαη κεδεληθό, ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πεγαίνπ 

θώδηθα είλαη αλνηρηή πξνο όινπο, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο ηξνπνπνίεζεο 

θαη βειηίσζεο ηνπ. 

 

 HTML 

Η HTML (HyperText Markup Language), είλαη ε θύξηα γιώζζα ζήκαλζεο γηα ηηο 

ηζηνζειίδεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ. Η 

θύξηα εξγαζία ελόο θπιινκεηξεηή ηζηνύ, είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη λα 

ηα ζπλζέηεη ζε ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνύζεη. Ο 

θπιινκεηξεηήο δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

εξκελεύζεη ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο. 

 

 CSS 

Η CSS (Cascading Style Sheets) απνηειεί κηα γιώζζα ε νπνία καο δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα αιιάδνπκε ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ. Με ιίγα 

ιόγηα ε CSS πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

HTML. Έηζη καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζρεδηάζνπκε ηζηνζειίδεο κε κία θαηλνύξηα 

θηινζνθία, εμνηθνλνκώληαο καο πνιύ ρξόλν. 

 

 JAVASCRIPT 

Η Javascript είλαη κηα δηεξκελεπκέλε (interpreted) γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε 

ηδηόηεηεο αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ, αιιά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πιήξσο αληηθεηκελνζηξεθήο. Πξνήιζε από ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C θαη 

εμειίρζεθε πηνζεηώληαο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά από λεόηεξεο γιώζζεο. Αξρηθόο 

ζθνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ήηαλ ε εθηέιεζε θώδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

(client) από ηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ, θαη έηζη ραξαθηεξίζηεθε σο client-side γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ.  

Δθηόο από ηελ εθηέιεζε ηεο από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα 

ηελ ζπγγξαθή θώδηθα από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, θάηη ην νπνίν ζπλερίδεηαη 

κέρξη ζήκεξα κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ πξνγξακκαηηζκνύ Node.js. 

ήκεξα ε Javascript ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ εκθάληζε δπλακηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ηόζν ζην πεξηβάιινλ εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο, όζν θαη ζην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
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 BOOTSTRAP 

Σν BOOTSTRAP είλαη κηα βηβιηνζήθε ε νπνία πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο ζηελ 

ζρεδίαζε mobile-friendly ηζηνζειίδσλ. Η ρξήζε ηνπ Bootstrap γηα ηελ ζρεδίαζε κηαο 

ηζηνζειίδαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαζώο ε Google αλαθνίλσζε όηη ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηα πξώηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ από θνξεηέο 

ζπζθεπέο κόλν Mobile Friendly Websites. Μεξηθά από ηα νθέιε ηνπ Bootstrap 

απνηεινύλ ε ζπληόκεπζε ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ γηα web development, ε 

νξγάλσζε ηνπ θώδηθα CSS θαη ε κε ζπαηάιε ρξόλνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θώδηθα 

ν νπνίνο ήδε ππάξρεη. 

 

 MYSQL 

Η MYSQL είλαη ε πην δεκνθηιήο εθαξκνγή αλνηρηνύ θώδηθα γηα ηε δηαρείξηζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηνλ θόζκν (ζύκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία Ιζηνύ ηεο MySQL, ζηε 

δηεύζπλζε www.mysql.com) θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ PHP. Μηα βάζε 

δεδνκέλσλ επηηξέπεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο όπσο ηελ απνζήθεπζε, αλαδήηεζε, 

ηαμηλόκεζε θαη επίζεο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε έλαλ πξνγξακκαηηζηή λα αλαθηήζεη 

δεδνκέλα κε έλαλ πην απνηειεζκαηηθό θαη ηαρύηεξν ηξόπν. Σν ινγηζκηθό MySQL 

πεξηιακβάλεη ην δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ (όπνπ απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα), 

δηάθνξεο εθαξκνγέο πειάηε (γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ) θαη 

αξθεηά βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

 WAMP 

Σν Wamp Server είλαη έλα πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζε ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Windows πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνύκε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηώληαο apache, php θαη βάζεηο δεδνκέλσλ SQL. Σν Wamp Server 

εγθαζηζηά απηόκαηα όια όζα ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο γηα λα μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ θαη είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξεί 

λα ζεθσζεί έλαο ηνπηθόο εμππεξεηεηήο (server), ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ξπζκηζηεί από 

ηνλ ρξήζηε νύηε έλα αξρείν, θαζώο όια γίλνληαη απηόκαηα κέζα από ην γξαθηθό 

πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο. 

Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπγθεληξώλεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Wamp Server 

είλαη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από όινπο ηνπο θπιινκεηξεηέο ηζηνύ, λα 

http://www.mysql.com/
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εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ δελ 

απαηηείηαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

 APACHE WEB SERVER 

O Αpache Web Server είλαη έλαο δεκνθηιήο εμππεξεηεηήο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνύ. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-1, ε δνπιεηά ελόο εμππεξεηεηή δηαδηθηύνπ (web 

server) είλαη λα δέρεηαη αηηήζεηο από ηνπο πειάηεο θαη λα απαληά ζηηο αηηήζεηο απηέο. 

Έλαο εμππεξεηεηήο δηαδηθηύνπ παίξλεη έλα URL, ην κεηαθξάδεη ζε έλα όλνκα 

πξνγξάκκαηνο, ην εθηειεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη ην απνηέιεζκα απηνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πίζσ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Γειαδή όπνηε έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη 

κηα ηζηνζειίδα, ν θπιινκεηξεηήο ηζηνύ (browser) επηθνηλσλεί κε έλαλ εμππεξεηεηή 

(server) κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP, ν νπνίνο παξάγεη ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηηο 

απνζηέιιεη ζην πξόγξακκα πινήγεζεο.  

Ο Apache απνηειεί έλαλ από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο εμππεξεηεηέο ηζηνύ γηαηί 

ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο όπσο ηα Windows, ην Linux, ηνUnix θαη ην Mac 

OS X. Δπίζεο είλαη open source πνπ ζεκαίλεη όηη ν πεγαίνο θώδηθαο ηνπ είλαη 

νξαηόο θαη δηαζέζηκνο γηα αιιαγέο πξνο ηνλ θαζέλα. Σέινο, είλαη από ηνπο πην 

γξήγνξνπο, ζηαζεξνύο θαη αζθαιήο εμππεξεηεηέο ηζηνύ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ζην 80% ησλ δηαθνκηζηώλ παγθνζκίσο. 

 

Δηθόλα 3- 1: Αξρηηεθηνληθή Client-Server (http://www.dailywebsolutions.com/) 

 

 

 

 



 

29 

 PHPMYADMIN 

Σν phpMyAdmin είλαη έλα ειεύζεξν ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα από ην νπνίν 

κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε εύθνια ηηο βάζεηο ηύπνπ ΜySQL. Σν phpMyAdmin 

ππνζηεξίδεη έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ MySQL. Οη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελεο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ 

ρξήζηε είλαη ε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, πηλάθσλ, πεδίσλ, ζρέζεσλ θαη 

επξεηεξίσλ. Σν phpMyAdmin ππνζηεξίδεη 47 γιώζζεο κέζα ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ειιεληθή. 

 

 3.3  Αλάιπζε αλαγθώλ-απαηηήζεσλ 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα αλάιπζε αλαγθώλ-απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο όπνπ 

αλαιύνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ νη ρξήζηεο θαη ν δηαρεηξηζηήο-

θαζεγεηήο ηεο εθαξκνγήο. πλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ην ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζύζηεκα ην 

νπνίν ζα αλαπηύμνπκε. 

 3.3.1 Γηα ηνλ ρξήζηε: 

 

 Πξνζζήθε ζηνηρείσλ εηζόδνπ 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ θάλνληαο εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή. 

Με εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα αλαηξέμνπλ ζην πιηθό. 

 Πξόζβαζε ζηελ ζεσξία 

Ο ρξήζηεο αθνύ ζα έρεη εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή κε ηα ζηνηρεία εηζόδνπ ηνπ, ζα έρεη 

ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηελ ζεσξία ε νπνία ζα είλαη ρσξηζκέλε ζε θεθάιαηα. 

 Πξνβνιή πξνόδνπ 

Ο ρξήζηεο αθνύ εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη ην ζπλνιηθό 

πνζνζηό πξνόδνπ ηνπ κέζσ κηαο κπάξαο πξνόδνπ. Σν πνζνζηό απηό είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ θνπίδ γλώζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε θάζε θεθάιαην. 

 Έιεγρνο γλώζεσλ κέζσ εξσηήζεσλ θνπίδ 

Ο ρξήζηεο ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ζα ιακβάλεη κέξνο ζε έλα θνπίδ εξσηήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ησλ γλώζεσλ πνπ έρεη απνθνκίζεη από ηελ ζεσξία. Γηα 

λα πξνρσξήζεη θαη λα “μεθιεηδώζεη” ην επόκελν θεθάιαην, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε 
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ζα είλαη λα έρεη απαληήζεη ζσζηά ηνπιάρηζηνλ ζην 80% ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θνπίδ. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζα ηνπ εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ ζα ηνλ πξνηξέπεη λα 

αλαηξέμεη μαλά ζηελ ζεσξία θαη ζα θαιείηαη λα επηιύζεη μαλά ην θνπίδ. 

 Απόθηεζε γλώζεσλ κέζσ ιπκέλσλ αζθήζεσλ 

ην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ζα ππάξρνπλ ιπκέλεο αζθήζεηο –παξαδείγκαηα γηα 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο. 

 Δμάζθεζε κέζσ επίιπζεο πξνηεηλόκελσλ αζθήζεσλ 

ην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ζα ππάξρνπλ αζθήζεηο πξνο ιύζε πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο 

λα εμαζθεζεί θαη πξαθηηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κε ηελ γιώζζα PHP. Μέζσ ελόο 

ππεξζπλδέζκνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαβεί ζε έλα δηαδηθηπαθό 

εξγαιείν εθηέιεζεο θώδηθα PHP γηα λα ειέγμεη ηηο γλώζεηο ηνπ. 

 Παξνρή βνήζεηαο 

Ο ρξήζηεο εθηόο ηνπ όηη ζα κπνξεί λα δεη ηελ ιύζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πξνο επίιπζε 

αζθήζεσλ, ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο βνήζεηαο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ hint 

button. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην hint button, ζα ηνπ εκθαλίδεηαη κηα ζπκβνπιή 

γηα ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο. 

 Παξνρή εκβιήκαηνο 

Ο ρξήζηεο εθόζνλ έρεη πεηύρεη ην απόιπην πνζνζηό επηηπρίαο (100%) ζε 

θάπνην/θάπνηα από ηα θνπίδ ησλ θεθαιαίσλ, ζα „παξαζεκνθνξείηαη‟ κε έλα έκβιεκα 

(badge) σο έλδεημε επηβξάβεπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ. 

 Δπηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ θόξνπκ 

Ο ρξήζηεο εθόζνλ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή κε ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο 

θσδηθνύο πξόζβαζεο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κέζσ 

ελόο θόξνπκ. ην θόξνπκ απηό, ν θάζε ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εηζάγεη, λα αλαδεηήζεη 

ή λα απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε άιινπ ρξήζηε. 

 Πξόζβαζε ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο PHP 

Ο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε έλα γισζζάξη PHP κε ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο γιώζζαο. 

 Πξνβνιή πνζνζηνύ επηηπρίαο 

Θα αλαγξάθεηαη γηα θάζε ρξήζηε ην πνζνζηό επηηπρίαο ζηα θνπίδ ηνπ θάζε 

θεθαιαίνπ. 
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 3.3.2 Γηα ηνλ δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή: 

 

 Δπεμεξγαζία ρξεζηώλ 

Ο δηαρεηξηζηήο/θαζεγεηήο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζζέηεη θαη λα αθαηξεί 

ρξήζηεο από ηελ εθαξκνγή. 

 Πξνβνιή ησλ επηδόζεσλ 

Ο δηαρεηξηζηήο/θαζεγεηήο, ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηηο επηδόζεηο όισλ ησλ 

ρξεζηώλ. 

 Δπεμεξγαζία ζεσξίαο-αζθήζεσλ-quiz-γισζζάξη 

Ο δηαρεηξηζηήο/θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα πξνζζαθαηξέζεη πιηθό ζηελ ζεσξία, ζηηο 

αζθήζεηο, ζηα θνπίδ θάζε θεθαιαίνπ θαη ζην γισζζάξη. 

 Πξνβνιή ζρνιίσλ εγγξαθήο 

Ο δηαρεηξηζηήο/θαζεγεηήο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηα πξναηξεηηθά ζρόιηα 

πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ εθαξκνγή. 

 

 3.4  Γηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο 

γιώζζαο UML, βιέπνπκε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε εθαξκνγή πνπ 

αλαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ Δηθόλα 3-2, 

νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο αξρηθά έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εγγξαθνύλ ζηελ εθαξκνγή, 

λα εηζέιζνπλ ζηελ εθαξκνγή κε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο θσδηθώλ πξόζβαζεο, λα 

επαλαθέξνπλ ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο, θαζώο επίζεο θαη λα εηζέιζνπλ ζην γισζζάξη 

(ρσξίο λα απαηηείηαη λα εηζέιζνπλ ζηελ εθαξκνγή). Μόιηο εηζέιζνπλ ζηελ εθαξκνγή νη 

ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγμνπλ ηελ πξόνδν ηνπο, λα μεθηλήζνπλ ηελ 

εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο PHP, λα επηζθεθηνύλ ην θόξνπκ ηεο εθαξκνγήο θαη λα 

εμέιζνπλ από ηελ εθαξκνγή. 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα ζπλερίζεη κε ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο PHP, ηόηε ζα έρεη 

πξόζβαζε ζηα θεθάιαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεσξία. Κάζε 
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θεθάιαην πεξηιακβάλεη γηα ηελ αληίζηνηρε ζεσξία, εξσηήζεηο θνπίδ, αζθήζεηο πξνο 

ιύζε θαζώο επίζεο θαη ιπκέλεο αζθήζεηο. 

Σέινο, εάλ νη ρξήζηεο επηιέμνπλ λα εηζέιζνπλ ζην θόξνπκ ηεο εθαξκνγήο, έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ (βάζεη ζέκαηνο) θάπνηα εξώηεζε θαζώο 

θαη λα απαληήζνπλ ζηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο. 

 

Δηθόλα 3- 2: Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ρξήζηε 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ηεο εθαξκνγήο, αθνύ εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή κε 

ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ θσδηθνύο πξόζβαζεο, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζζαθαηξέζεη 

ζηελ εθαξκνγή ρξήζηεο, ιπκέλεο αζθήζεηο, αζθήζεηο πξνο ιύζε, θεθάιαηα ζεσξίαο, 

εξσηήζεηο θνπίδ θαη ζηνηρεία ζην γισζζάξη (Δηθόλα 3-3). 

 

Δηθόλα 3- 3: Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο δηαρεηξηζηή 
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 3.5  Πεξηγξαθή Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 3.5.1 Σρεζηαθό Σρήκα Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνύζεο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζακε κηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη 15 

πίλαθεο. Οη πίλαθεο απηνί ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε δηαθόξσλ ζηνηρείσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. ηελ Δηθόλα 3-4 θαίλεηαη ην 

ζρεζηαθό ζρήκα (EER) ηεο βάζεο. 

 

Δηθόλα 3- 4: Database Schema 
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 3.5.2 Πεξηγξαθή Βάζεο Γεδνκέλσλ 

H βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία δεκηνπξγήζακε γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο 

καο νλνκάδεηαη „diplomatiki_new_db‟. Η θύξηα ρξεζηκόηεηα ηεο είλαη όηη κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο βάζεο, κπνξνύκε λα αλαλεώλνπκε δπλακηθά ην πεξηερόκελν ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο πίλαθεο ηνπο νπνίνπο 

πεξηέρεη ε βάζε δεδνκέλσλ θαη νη νπνίνη πξνέθπςαλ θπξίσο κέζα από ηελ αλάιπζε 

απαηηήζεσλ πνπ πξνεγήζεθε. 

 

 

 

 Πίλαθαο ‘users’ 

Ο πίλαθαο απηόο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

Πίλαθαο 3- 1: Πίλαθαο users 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ηνπ ρξήζηε. Απνηειεί ην 

θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

username (varchar) Σν όλνκα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο γηα λα εηζέιζεη ζηελ 

εθαξκνγή. 

user_email (text) To email ηνπ ρξήζηε. 

user_password (text) O θσδηθόο πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε γηα λα εηζέιζεη ζηελ 

εθαξκνγή. 

user_gender (text) To θύιν ηνπ ρξήζηε. 

user_comments (text) Σπρόλ ζρόιηα πνπ ζέιεη λα θάλεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνπ. 

date (timestamp) Η εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε. 

user_level (int) Σν επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ρξήζηε. 

token (text) Σπραία πξνζσξηλή ηηκή ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ 

θσδηθνύ πξόζβαζεο. 

badge_num (int) Σα ζπλνιηθά εκβιήκαηα ηνπ ρξήζηε. 

 

 Πίλαθαο ‘users online’ 
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Ο πίλαθαο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ ρξεζηώλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ζηελ εθαξκνγή. 

  

Πίλαθαο 3- 2: Πίλαθαο users_online 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

session (varchar) Πξνζσξηλή κεηαβιεηή ε νπνία κεηαβάιιεηαη όηαλ έλαο 

ρξήζηεο ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή. 

time (int) To ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο ν 

ρξήζηεο. 

 

 Πίλαθαο ‘chapters’ 

Πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα ζεσξίαο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 

 

Πίλαθαο 3- 3: Πίλαθαο chapters 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα θάζε θεθάιαην ηεο 

εθαξκνγήο. Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

name (varchar) O ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

order (int) H ζεηξά πνπ εκθαλίδεηαη ην θεθάιαην. 

quiz_id (int) To θνπίδ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην θεθάιαην. Απνηειεί 

μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα quiz. 

 

 Πίλαθαο ‘subchapters’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ππνθεθαιαίσλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

Πίλαθαο 3- 4: Πίλαθαο subchapters 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα θάζε ππνθεθάιαην ηεο 

εθαξκνγήο. Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

name (varchar) Ο ηίηινο ηνπ ππνθεθαιαίνπ. 

content (mediumtext) Σν πεξηερόκελν (ζεσξία) ηνπ ππνθεθαιαίνπ. 
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chapter_id (int) Σν θεθάιαην ζην νπνίν αλήθεη ην ππνθεθάιαην. 

Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα chapters. 

order (int) H ζεηξά πνπ εκθαλίδεηαη ην ππνθεθάιαην. 

 

 

 Πίλαθαο ‘solved_examples’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ιπκέλσλ αζθήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ 

ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

Πίλαθαο 3- 5: Πίλαθαο solved_examples 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό γηα θάζε ιπκέλν παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο. 

Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

title (varchar) Η εθθώλεζε ηεο άζθεζεο. 

chapter_number (int) Σν θεθάιαην ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε άζθεζε. Απνηειεί 

μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα chapters. 

solution (longtext) H ελδεδεηγκέλε ιύζε ηεο άζθεζεο. 

order (int) Ο αξηζκό ηεο άζθεζεο. 

 

 

 Πίλαθαο ‘projects_to_solve’ 

Πεξηιακβάλεη ηηο αζθήζεηο πξνο επίιπζε ηνπ εθάζηνηε θεθαιαίνπ. 

 

Πίλαθαο 3- 6: Πίλαθαο projects_to_solve 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό γηα θάζε άζθεζε πξνο επίιπζε. Απνηειεί ην 

θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

chapter_number (int) Σν θεθάιαην ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε άζθεζε. Απνηειεί 

μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα chapters. 

title (varchar) Η εθθώλεζε ηεο άζθεζεο. 

hint (longtext) Βνήζεηα πξνο ηνλ ρξήζηε γηα ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο. 



 

37 

solution (longtext) Η ελδεδεηγκέλε ιύζε ηεο άζθεζεο. 

order (int) Ο αξηζκόο ηεο άζθεζεο. 

 

 Πίλαθαο ‘quiz’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θνπίδ ηεο εθαξκνγήο. 

 

Πίλαθαο 3- 7: Πίλαθαο quiz 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα θάζε θνπίδ ηεο εθαξκνγήο. 

Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

name (varchar) Μηα ηππηθή νλνκαζία ελόο θνπίδ. 

 

 Πίλαθαο ‘questions’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα θνπίδ ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

Πίλαθαο 3- 8: Πίλαθαο questions 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό γηα θάζε εξώηεζε. Απνηειεί ην θύξην θιεηδί 

ηνπ πίλαθα. 

order (int) Η ζεηξά εκθάληζεο ηεο εξώηεζεο. 

text (mediumtext) Η εθθώλεζε ηεο εξώηεζεο. 

quiz_id (int) Σν θεθάιαην ζην νπνίν αλήθεη ε εξώηεζε. Απνηειεί 

μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα chapters. 

 

 

 Πίλαθαο ‘choices’ 

Πεξηιακβάλεη ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ησλ θνπίδ ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 
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id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ηεο πηζαλήο απάληεζεο 

κηαο εξώηεζεο. Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ 

πίλαθα. 

question_id Η εξώηεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε απάληεζε. 

Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα questions. 

is_correct (tinyint) Παίξλεη ηηο ηηκέο 1 θαη 0 αληίζηνηρα γηα ην αλ είλαη 

ζσζηή ε απάληεζε ή όρη. 

text (text) Σν θείκελν ηεο πηζαλήο απάληεζεο. 

quiz_id (int) Σν θεθάιαην ζην νπνίν αλήθεη ε πηζαλή απάληεζε. 

Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα chapters. 

 

 

 

 Πίλαθαο ‘quiz_score’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζθνξ πνπ πέηπρε ν θάζε ρξήζηεο ζην 

εθάζηνηε θνπίδ. 

 

Πίλαθαο 3- 9: Πίλαθαο quiz_score 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

quiz_id (int) To θνπίδ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζθνξ. Απνηειεί μέλν 

θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα quiz. 

user_id (int) O ρξήζηεο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην ζθνξ. Απνηειεί 

μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα users. 

score (int) To ζθνξ ηνπ ρξήζηε. 

 

 

 Πίλαθαο ‘forum_topics’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ απεπζύλεη ν ρξήζηεο 

ζηνπ ππόινηπνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Πίλαθαο 3- 10: Πίλαθαο forum_topics 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 
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topic_id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα θάζε εξώηεκα. Απνηειεί 

ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

user_id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο 

ππνβάιιεη έλα εξώηεκα. Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ 

πίλαθα users. 

subject (text) To ζέκα ηνπ εξσηήκαηνο. 

content (text) Σν πεξηερόκελν ηνπ εξσηήκαηνο. 

date (timestamp) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ εξσηήκαηνο. 

 

 

 Πίλαθαο ‘forum_replies’ 

Πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

θόξνπκ. 

 

Πίλαθαο 3- 11: Πίλαθαο forum_replies 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

reply_id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα θάζε απάληεζε. Δίλαη ην 

θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

topic_id (int) Σν εξώηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε απάληεζε. 

Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα forum_topics. 

user_id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο ππέβαιιε 

ηελ απάληεζε. Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα 

users. 

content (text) Tν πεξηερόκελν ηεο απάληεζεο. 

date (timestamp) Η εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ε απάληεζε. 

 

 

 Πίλαθαο ‘glossary’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ελλνηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

γισζζάξη ηεο εθαξκνγήο. 
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Πίλαθαο 3- 12: Πίλαθαο glossary 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ 

γισζζαξηνύ. Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

title (varchar) Ο ηίηινο ηνπ ζηνηρείνπ. 

content (varchar) Σν πεξηερόκελν ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

 

 Πίλαθαο ‘badges’ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εκβιεκάησλ πνπ απνθηάεη ν θάζε 

ρξήζηεο. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ν ρξήζηεο ζα ιακβάλεη έκβιεκα –σο έλδεημε 

επηβξάβεπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ- ζε πεξίπησζε πνπ επηηύρεη ζθνξ ίζν κε 

100% ζην θνπίδ ηνπ εθάζηνηε θεθαιαίνπ. 

 

Πίλαθαο 3- 13: Πίλαθαο badges 

Όλνκα/Σύπνο πεδίνπ Λεηηνπξγία πεδίνπ 

id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ηνπ θάζε εκβιήκαηνο. 

Απνηειεί ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

user_id (int) Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο απέθηεζε 

έλα έκβιεκα. Απνηειεί μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα 

users. 

quiz_id (int) To θνπίδ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην έκβιεκα. Απνηειεί 

μέλν θιεηδί πξνο ηνλ πίλαθα quiz. 

badge_name (text) Η νλνκαζία ηνπ εκβιήκαηνο. 

 

 3.6  Πεξηγξαθή ηνπ θώδηθα 

Ο Πίλαθαο 3-14 πεξηέρεη αιθαβεηηθά όια ηα αξρεία php πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

θξίζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο 

εξγαζίαο, θαζώο θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε αξρείνπ. 
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Πίλαθαο 3- 14: Αξρεία PHP 

Όλνκα αξρείνπ Λεηηνπξγία αξρείνπ 

aboutUs.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα ηεο ζειίδαο „ρεηηθά κε 

Δκάο‟ ηεο εθαξκνγήο, όπνπ πεξηέρνληαη γεληθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή. 

add_forum_answer.php Μέζσ θαηάιιεισλ sql εξσηεκάησλ εηζάγεη ζηνλ 

πίλαθα forum_replies ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηηο 

απαληήζεηο πνπ εηζάγνπλ νη ρξήζηεο ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ θόξνπκ. 

addchapter.php Απνηειεί ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγεη ζηνλ πίλαθα chapters 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηα θύξηα θεθάιαηα ηεο 

εθαξκνγήο. 

addglossary.php Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ ηνπ 

γισζζαξηνύ ζηνλ πίλαθα glossary ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

addProjects.php  Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνζζήθε ησλ αζθήζεσλ πξνο ιύζε πνπ πεξηέρεη ε 

εθαξκνγή. Πξνζζέηεη ζηνλ πίλαθα projects_to_solve 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία ησλ αζθήζεσλ πξνο 

ιύζε. 

addQuestion.php Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηνπο πίλαθεο 

questions θαη choices ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ 

ησλ θνπίδ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θεθάιαην. 

addsolved_examples.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηνλ πίλαθα solved_examples ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ησλ ιπκέλσλ αζθήζεσλ ηνπ θάζε 

θεθαιαίνπ. 

addsubchapter.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνζζήθε ζηνλ πίλαθα subchapters ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ησλ ππνθεθαιαίσλ θαζώο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. 
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adduser.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

πξνζζέζεη ν δηαρεηξηζηήο ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή. Η 

εηζαγσγή ησλ ρξεζηώλ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα users ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. 

admin_comments.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ 

ν δηαρεηξηζηήο λα έρεη πξόζβαζε ζηα ζρόιηα πνπ 

θάλνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο 

ηνπο ζηελ εθαξκνγή.  

admin_glossary.php Αλαθηά από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ πίλαθα glossary όια δεδνκέλα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην γισζζάξη ηεο εθαξκνγήο. 

admin_projects_to_solve.php Αλαθηά από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ πίλαθα projects_to_solve ηηο αζθήζεηο πξνο 

επίιπζε πνπ πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή. 

admin_solved_examples.php Αλαθηά από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ πίλαθα solved_examples ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο 

πνπ πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή. 

adminchapters.php Αλαθηά από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ πίλαθα chapters ηα θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλεη 

ε εθαξκνγή. 

adminIndex.php Απνηειεί ηελ αξρηθή ζειίδα όηαλ εηζέξρεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ν δηαρεηξηζηήο/θαζεγεηήο. Πεξηιακβάλεη ηνλ 

θώδηθα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζνύλ 

από ηελ βάζε δεδνκέλσλ νη επηδόζεηο όισλ ησλ 

ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο.  

adminQuiz.php 
 3.6.1  

adminsubchapters.php Αλαθηά από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ πίλαθα subchapters ηα ππνθεθάιαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα  θεθάιαηα ηεο εθαξκνγήο. 

adminusers.php Αλαθηά από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ πίλαθα users όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή. 
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change_pass.php 
 3.6.2  

chapters.php Απνηειεί ηελ ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη κόιηο ν ρξήζηεο 

εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. Αλαθηά από ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνπ πίλαθεο 

chapters θαη quiz_score ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ 

θαη ην αληίζηνηρν ζθνξ πνπ πέηπρε ν ρξήζηεο ζηα θνπίδ 

γλώζεσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ 

ππνινγίδεη ηελ ζπλνιηθή πξόνδν ηνπ ρξήζηε. 

edit_project_to_solve.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία από πιεπξάο δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ησλ 

αζθήζεσλ πξνο ιύζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο εθαξκνγήο. 

Με ηα θαηάιιεια sql εξσηήκαηα δηαγξάθεηαη ή 

ελεκεξώλεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ πίλαθα 

projects_to_solve ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

editchapter.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία από πιεπξάο δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο εθαξκνγήο. Με ηα θαηάιιεια sql 

εξσηήκαηα δηαγξάθεηαη ή ελεκεξώλεηαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ πίλαθα chapters ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

editglossary.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία από πιεπξάο δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ γισζζάξηνπ ηεο εθαξκνγήο. Με ηα 

θαηάιιεια sql εξσηήκαηα δηαγξάθεηαη ή ελεκεξώλεηαη 

ην πεξηερόκελν ηνπ πίλαθα glossary ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

editsolved_examples.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία από πιεπξάο δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ησλ 

ιπκέλσλ αζθήζεσλ ηεο εθαξκνγήο. Με ηα θαηάιιεια 

sql εξσηήκαηα δηαγξάθνληαη ή ελεκεξώλνληαη από ηνλ 

πίλαθα solved_examples ηεο βάζεο δεδνκέλσλ νη 

αληίζηνηρεο αζθήζεηο. 

editsubchapter.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
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επεμεξγαζία από πιεπξάο δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ησλ 

ππνθεθαιαίσλ ηεο εθαξκνγήο. Με ηα θαηάιιεια sql 

εξσηήκαηα δηαγξάθεηαη ή ελεκεξώλεηαη από ηνλ 

πίλαθα subchapters ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ην αληίζηνηρν 

ππνθεθάιαην. 

edituser.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία από πιεπξάο δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή ησλ 

ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο. Με ηα θαηάιιεια sql 

εξσηήκαηα δηαγξάθεηαη ή ελεκεξώλεηαη από ηνλ 

πίλαθα users ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ν αληίζηνηρνο 

ρξήζηεο. 

final.php Απνηειεί ηελ ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θνπίδ ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. 

Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ ππνινγίδεη ην πνζνζηό 

επηηπρίαο ηνπ ρξήζηε ζην εθάζηνηε θνπίδ θαη ην 

θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα quiz_score ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο εηζάγεη ζηνλ πίλαθα badges ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ έλα έκβιεκα εθόζνλ ν ρξήζηεο 

επηηύρεη ζθνξ 100% ζην εθάζηνηε θνπίδ γλώζεσλ. 

Σέινο, αλάινγα κε ην πνζνζηό επίδνζεο ηνπ ρξήζηε 

πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ πξνηξέρεη ηνλ ρξήζηε λα 

ζπλερίζεη ζην επόκελν θεθάιαην ή λα αλαηξέμεη ζηελ 

ζεσξία θαη λα επαλαιάβεη ην θνπίδ. 

forgot.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ 

ν ρξήζηεο λα αλαθηήζεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ. 

Μέζσ ησλ θαηάιιεισλ sql εξσηεκάησλ θαη ηελ θιήζε 

ησλ θαηάιιεισλ ζπλαξηήζεσλ, ειέγρεηαη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα users, 

εάλ ν ινγαξηαζκόο email πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο 

ππάξρεη. Δθόζνλ ην email είλαη θαηαρσξεκέλν ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ, απνζηέιιεηαη έλα κνλαδηθό url 

πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό 

πξόζβαζεο ηνπ. 
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forum.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ θόξνπκ ηεο εθαξκνγήο. Με ηα 

θαηάιιεια sql εξσηήκαηα αλαηξέρεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα 

forum_topics θαη αλαθηά όια ηα θαηαρσξεκέλα 

πεξηερόκελα ηνπ πίλαθα. 

forum_not_logged_in.php Πεξηιακβάλεη θώδηθα ν νπνίνο πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε 

λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή κε ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ 

θσδηθνύο πξόζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξόζβαζε 

ζην θόξνπκ. Δάλ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηελ εθαξκνγή ηνλ πξνηξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα  

ινγαξηαζκό. 

forumsearch.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ εθηειείηαη εάλ ν 

ρξήζηεο εθηειέζεη θάπνηα εύξεζε ζην θόξνπκ ηεο 

εθαξκνγήο. Με ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ sql 

εξσηεκάησλ αλαηξέρεη ζηνλ πίλαθα forum_topics θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζηήιε subject θαη αλαθηά έλα 

ζέκα πνπ λα πεξηέρεη κεξηθά από ηα γξάκκαηα ηα νπνία 

πιεθηξνιόγεζε ν ρξήζηεο ζηελ εύξεζε. Δάλ δελ βξεη 

πεξηερόκελν, ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε κε αληίζηνηρν 

κήλπκα. 

glossary.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αλαθηήζεη θαη λα εκθαλίζεη από ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα glossary, όια ηα 

πεξηερόκελα ηνπ γισζζαξηνύ ηεο εθαξκνγήο. 

index.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηεο 

εθαξκνγήο. 

login.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εηζέιζεη ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή. Σα ζηνηρεία πνπ 

εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηελ θόξκα εηζόδνπ ειέγρνληαη εάλ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ πίλαθα users θαη αλαιόγσο ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη 
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ζηελ εθαξκνγή ή ηνπ εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ βάζε. 

logout.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα ν νπνίνο ηεξκαηίδεη ηελ 

ζπλεδξία (session) θαη απνζπλδέεη ηνλ ρξήζηε από ηελ 

εθαξκνγή. 

myaccount.php 
 3.6.3  

new_forum_question.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα ηεο θόξκαο ζηελ νπνία 

εηζάγεη ν ρξήζηεο ην ζέκα θαη ην πεξηερόκελν ην νπνίν 

ζέιεη λα αλαξηήζεη ζην forum. Σα ζηνηρεία πνπ 

εηζάγνληαη ζηελ θόξκα, κέζσ ηνπ αξρείνπ 

add_forum_question.php εηζάγνληαη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 

process.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αλαθηεζνύλ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ νη εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ησλ θνπίδ ησλ αληίζηνηρσλ θεθαιαίσλ θαη 

λα εκθαληζηεί ε επόκελε εξώηεζε. Με ηα θαηάιιεια 

sql εξσηήκαηα γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο πίλαθεο 

choices θαη questions θαη εκθαλίδνληαη ζηελ ζειίδα νη 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ησλ θνπίδ ηνπ εθάζηνηε 

θεθαιαίνπ. Σέινο, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθό ζθνξ ην 

νπνίν πέηπρε ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο, ην νπνίν 

εθρσξείηαη ζε κηα κεηαβιεηή ηύπνπ session, θαη ζηελ 

ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζηνλ πίλαθα quiz_score ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

profile.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αλαθηεζνύλ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηα ππνθεθάιαηα 

ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Με ηα 

θαηάιιεια sql εξσηήκαηα θαη κέζσ ηεο κεζόδνπ 

_GET γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηνπο πίλαθεο chapters θαη 

subchapters ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ώζηε λα αλαθηεζεί 

ην αληίζηνηρν πεξηερόκελν. 



 

47 

projects_to_solve.php Μέζσ ηεο κεζόδνπ _GET αλαθηάηαη από ηελ 

δηεύζπλζε URL ν αξηζκόο θεθαιαίνπ ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. ηελ ζπλέρεηα κέζσλ ησλ 

θαηάιιεισλ sql εξσηεκάησλ αλαθηώληαη από ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα 

projects_to_solve νη αζθήζεηο πξνο επίιπζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ. 

question.php Μέζσ ηεο κεζόδνπ _GET αλαθηάηαη από ηελ 

δηεύζπλζε URL o αξηζκόο θεθαιαίνπ θαη ην id ηνπ 

θνπίδ ην νπνίν θαιείηαη λα ιύζεη ν ρξήζηεο. ηελ 

ζπλέρεηα κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ sql 

εξσηεκάησλ αλαθηώληαη από ηνπο πίλαθεο questions 

θαη choices ηεο βάζεο δεδνκέλσλ νη εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ηνπ θνπίδ. 

quizIndex.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εκθαληζηεί ε αξρηθή ζειίδα ηνπ θνπίδ ηνπ εθάζηνηε 

θεθαιαίνπ. Με ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ sql 

εξσηεκάησλ εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ην θνπίδ ηνπ εθάζηνηε θεθαιαίνπ. 

registration-out.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εκθαληζηεί ν ε ζειίδα επηηπρνύο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε 

ζηελ εθαξκνγή. 

registration.php Πεξηιακβάλεη ηελ θόξκα εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε ζηελ 

εθαξκνγή. Σα ζηνηρεία πνύ εηζάγεη ν ρξήζηεο 

ειέγρνληαη εάλ είλαη έγθπξα θαη εάλ ππάξρνπλ ζηνλ 

πίλαθα users ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ην username πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο δελ ππάξρεη ζηνλ 

πίλαθα users, ηόηε κε ηε ρξήζε sql εξσηεκάησλ 

εηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα users ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

ρξήζηε. 

reset.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα επαλαθνξάο ηνπ θσδηθνύ 

πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε. Δάλ ην email πνπ έρεη εηζάγεη 

ν ρξήζηεο ζηελ ζειίδα forgot.php ππάξρεη 
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θαηαρσξεκέλν ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα users, ηόηε ην πεδίν token 

ηνπ πίλαθα users ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απνθηά κηα 

ηπραία ηηκή. Μέζσ ηνπ αξρείνπ reset.php κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ sql prepared statements γηα πεξηζζόηεξε 

αζθάιεηα, γίλεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ελεκέξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ (password) πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο. 

solved_examples.php Μέζσ ηεο κεζόδνπ _GET αλαθηάηαη από ηελ 

δηεύζπλζε URL ν αξηζκόο θεθαιαίνπ ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. ηελ ζπλέρεηα κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ sql εξσηεκάησλ αλαθηώληαη από ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα 

solved_examples νη ιπκέλεο αζθήζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ 

θεθαιαίνπ. 

view_topic.php Πεξηιακβάλεη ηνλ θώδηθα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αλαθηεζνύλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηα ζέκαηα, ην 

πεξηερόκελν θαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί 

ζην forum. Η αλάθηεζε γίλεηαη κε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ sql εξσηεκάησλ πξνο ηνπο πίλαθεο 

forum_topics θαη forum_replies ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

 3.7  Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο-Δγρεηξίδην Υξήζεο Μαζεηεπόκελνπ 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθαξκνγήο ζπλνδεπόκελε κε ηηο απαξαίηεηεο εηθόλεο έηζη ώζηε λα δνζεί ζηνλ ελ δπλάκεη 

ρξήζηε κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο. 

Η παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ είλαη απιή θαη δελ απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθή γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 

 3.7.1 Αξρηθή Οζόλε-Δίζνδνο Φξήζηε 

Η πξώηε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε όηαλ αλνίμεη ηελ εθαξκνγή παξνπζηάδεηαη 

ζηελ Δηθόλα 3-5: 
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Δηθόλα 3- 5: Home Page 

 

 3.7.2 Δγγξαθή Φξήζηε 

Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή, πξέπεη αξρηθά λα θάλεη εγγξαθή, 

θάλνληαο θιηθ ζην αληίζηνηρν button „Δγγξαθή‟ ζην επάλσ δεμηά κέξνο ηεο αξρηθήο 

νζόλεο όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-5 θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζεί ζηελ ζειίδα 

πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-6. ηελ ζειίδα απηή ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη 

ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεηά: Όλνκα Υξήζηε, Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε, Κσδηθόο, 

Δπηβεβαίσζε Κσδηθνύ, Φύιν θαη πξναηξεηηθά θάπνηα ζρόιηα. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην 

λα ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά όια ηα πεδία. 

Ο ρξήζηεο πνπ ζα εγγξαθεί επηηπρώο, κεηαβηβάδεηαη ζε κηα λέα ζειίδα (Δηθόλα 3-7), 

όπνπ παξαπέκπεηαη λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή θάλνληαο θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν 

„ύλδεζε‟. 
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Δηθόλα 3- 6: Φόξκα Δγγξαθήο 

 

 

Δηθόλα 3- 7: Δπηηπρήο Δγγξαθή 

 3.7.3 Δίζνδνο  

Κάλνληαο θιηθ επάλσ δεμηά ζην πεδίν „Δίζνδνο‟ (Δηθόλα 3-5), ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη 

ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-8) όπνπ ηνπ δεηείηαη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

(username θαη password) πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. 
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Δηθόλα 3- 8: Δίζνδνο Υξήζηε 

 

Σα ζηνηρεία πνπ εηζάγνληαη ζηελ θόξκα, αλαδεηνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα „users‟. Δθόζνλ ηα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα, ηόηε 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο, όπνπ ν ρξήζηεο πξνηξέπεηαη λα εηζάγεη μαλά ηα ζηνηρεία 

ηνπ (Δηθόλα 3-9). 

 

Δηθόλα 3-9: Λάζνο ηνηρεία 



 

52 

 3.7.4 Αλάθηεζε Κσδηθνύ Πξόζβαζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ, ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα ηνλ επαλαθέξεη θάλνληαο θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν „Ξέραζεο ηνλ Κσδηθό 

Πξόζβαζεο;‟(Δηθόλα 3-8). Μόιηο ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ, κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε 

ζειίδα (Δηθόλα 3-9), όπνπ ηνπ δεηείηαη λα εηζάγεη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ. Δθόζνλ ν ινγαξηαζκόο πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ππάξρεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα όπνπ ηνλ πξνηξέπεη λα ειέγμεη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ (Δηθόλα 3-11), ζηνλ νπνίν έρεη ζηαιεί έλα email κε έλαλ 

ππεξζύλδεζκν όπνπ θαιείηαη λα θάλεη θιηθ πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη θσδηθό πξόζβαζεο. 

Γηαθνξεηηθά ελεκεξώλεηαη κε κήλπκα ζηελ νζόλε όηη ην email δελ είλαη θαηαρσξεκέλν 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ (Δηθόλα 3-12). 

 

Δηθόλα 3- 10: Δπαλαθνξά Κσδηθνύ 

 

 

Δηθόλα 3- 11: Έιεγρνο Email 
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Δηθόλα 3- 12: Με θαηαρσξεκέλν Email 

 3.7.5 Κεληξηθή Σειίδα Δθαξκνγήο 

Όηαλ ν ρξήζηεο εηζέιζεη επηηπρώο ζηελ εθαξκνγή, κεηαθέξεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα 

(Δηθόλα 3-13), όπνπ αλαγξάθνληαη όια ηα θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή (5 

ζπλνιηθά). Δπίζεο ζηελ ζειίδα απηή αλαγξάθεηαη ην ζθνξ πνπ έρεη επηηύρεη ν ρξήζηεο 

ζην θνπίδ γλώζεσλ ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. Σα θεθάιαηα απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ 

πίλαθα „chapters‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δάλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε έλα από ηα 

θεθάιαηα, κεηαβαίλεη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-14), όπνπ εκθαλίδνληαη όια ηα 

ππνθεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ελ ιόγσ θεθάιαην θαζώο θαη ην πεξηερόκελν απηώλ. 

 Όπσο παξαηεξείηαη (από ηελ ρξνηά ηνπ ρξώκαηνο κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη), ν 

ρξήζηεο δελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηα θεθάιαηα 3,4 θαη 5. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη 

όπσο πξναλαθέξακε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ-απαηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ ν 

ρξήζηεο λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν θεθάιαην, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα 

πεηύρεη ζθνξ ηνπιάρηζηνλ 80% ζην θνπίδ γλώζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ. Σέινο 

ε πξάζηλε κπάξα πξνόδνπ απεηθνλίδεη ην ζπλνιηθό πνζνζηό πξνόδνπ ηνπ ρξήζηε. 
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Δηθόλα 3- 23: Κεληξηθή ειίδα 

 

 3.7.6 Υπνθεθάιαηα 

 

Δηθόλα 3- 14: Τπνθεθάιαηα 

 

Σα ππνθεθάιαηα πνπ θαίλνληαη αξηζηεξά ζηελ ιίζηα (Δηθόλα 3-14), αληινύληαη 

δπλακηθά από ηνλ πίλαθα „subchapters‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δθόζνλ ν ρξήζηεο θάλεη 

θιηθ ζε έλα από απηά, αθξηβώο δεμηά εκθαλίδεηαη ε ζεσξία πνπ αληηζηνηρεί ζην 

αληίζηνηρν ππνθεθάιαην. ην ηέινο ηεο ζειίδαο (Δηθόλα 3-15), ππάξρνπλ ηξία θνπκπηά 

(buttons) πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο αζθήζεηο πξνο ιύζε, ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο θαζώο θαη 
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ζην θνπίδ γλώζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θεθάιαην θαη απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κεηαβεί ζην επόκελν θεθάιαην. 

 

 

Δηθόλα 3- 15: ύλδεζκνη Κεθαιαίσλ 

 3.7.7 Δξσηήζεηο Κεθαιαίνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ηελ επηινγή „QUIZ‟ (Δηθόλα 3-15), ηόηε ζα 

κεηαβεί ζηηο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην θάζε θεθάιαην (Δηθόλα 3-16, Δηθόλα 3-

17). Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, γηα λα ζπλερίζεη ν ρξήζηεο ζην επόκελν 

θεθάιαην, ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζσζηά ηνπιάρηζηνλ ζην 80% ησλ εξσηήζεσλ. 

 

Δηθόλα 3- 16: Quiz 
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Δηθόλα 3- 17: Δξσηήζεηο Quiz 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηό επηηπρίαο είλαη κηθξόηεξν ηνπ 80%, ηόηε εκθαλίδεηαη ε 

αθόινπζε ζειίδα (Δηθόλα 3-18), θαη δεηείηαη από ηνλ ρξήζηε λα επαλεμεηάζεη ηελ 

ζεσξία θαη λα επαλαιάβεη ην θνπίδ. 

 

Δηθόλα 3- 18: Απνηπρία Quiz 

 

Δάλ ην πνζνζηό επηηπρίαο είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 80%, ηόηε εκθαλίδεηαη ε 

αθόινπζε ζειίδα (Δηθόλα 3-19) θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην επόκελν 

θεθάιαην. 

 

Δηθόλα 3- 19: Δπηηπρία Quiz 
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 3.7.8 Λπκέλεο Αζθήζεηο 

Δθόζνλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα κε ηελ ζεσξία ηνπ θεθαιαίνπ (Δηθόλα 3-15), 

ηόηε εάλ θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΗΔΙ‟, ζα κεηαβεί ζηηο ιπκέλεο 

αζθήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην θεθάιαην ζην νπνίν βξίζθεηαη (Δηθόλα 3-20). Οη 

ιπκέλεο απηέο αζθήζεηο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηνλ πίλαθα „solved_examples‟ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3- 20: Λπκέλεο Αζθήζεηο Κεθαιαίνπ 

  

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-20, αξηζηεξά ππάξρεη ε ιίζηα κε ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα από απηέο, ηόηε ζηα δεμηά εκθαλίδεηαη ε 

εθθώλεζε ηεο άζθεζεο θαη έλαο ππεξζύλδεζκνο „Go to Editor‟ ν νπνίνο παξαπέκπεη ζε 

έλαλ δηαδηθηπαθό εξγαιείν ζπγγξαθήο θαη εθηέιεζεο θώδηθα PHP. 

Σέινο, παηώληαο ζηνλ ζύλδεζκν ‟Λύζε‟, εκθαλίδεηαη ε ιύζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

άζθεζεο. 

 

 3.7.9 Αζθήζεηο πξνο Λύζε 

Δθόζνλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα κε ηελ ζεσξία ηνπ θεθαιαίνπ (Δηθόλα 3-15), 

εάλ επηιέμεη ηελ επηινγή „projects‟, ηόηε ζα κεηαβεί ζηελ ζειίδα όπνπ πεξηέρνληαη νη 

αζθήζεηο πξνο ιύζε (Δηθόλα 3-21). 
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Δηθόλα 3- 21: Αζθήζεηο πξνο Λύζε 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-21, αξηζηεξά ππάξρεη ε ιίζηα κε ηηο αζθήζεηο πξνο ιύζε 

ηνπ θεθαιαίνπ. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα από απηέο, ηόηε ζηα δεμηά εκθαλίδεηαη ε 

εθθώλεζε ηεο άζθεζεο θαη κηα ζπκβνπιή „Hint‟ γηα ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο. 

Αληίζηνηρα, παηώληαο ζηνλ ζύλδεζκν ‟Λύζε‟, εκθαλίδεηαη ε πξνηεηλόκελε ιύζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο. 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνλ ζύλδεζκν „Καηαρώξεζε Λύζεο‟ ζα κεηαβεί ζηελ επόκελε 

ζειίδα (Δηθόλα 3-22) όπνπ κπνξεί λα λα γξάςεη ηνλ θώδηθα γηα ηελ ιύζε ηεο άζθεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξώζεη ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, όηαλ εηζέιζεη μαλά ζηελ 

εθαξκνγή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηελ ιύζε ηεο άζθεζεο από ην ζεκείν ζην 

νπνίν είρε κείλεη. 

 

Δηθόλα 3- 22: Καηαρώξεζε Λύζεο 

 3.7.10 Φόξνπκ Σειίδαο 

Δθόζνλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή, έρεη ηελ δπλαηόηεηα από ην 

θεληξηθό κελνύ παηώληαο ζηελ επηινγή „Φόξνπκ‟ λα κεηαβεί ζηελ ζειίδα πνπ θαίλεηαη 

ζηελ Δηθόλα 3-23 θαη λα θνηλνπνηήζεη θάπνην εξώηεκα πξνο ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο παηώληαο ζην θνπκπί „Δηζαγσγή Δξώηεζεο‟ (Δηθόλα 3-24). 
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Δηθόλα 3- 23: Φόξνπκ 

 

Δηθόλα 3- 24: Δηζαγσγή Δξώηεζεο 

 

ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ θόξνπκ (Δηθόλα 3-23), ν ρξήζηεο θάλνληαο ρξήζε ηεο κπάξαο 

αλαδήηεζεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνην ππάξρσλ ζέκα ζπδήηεζεο. Η αλαδήηεζε 

γίλεηαη ζηνλ πίλαθα „forum_topics‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο. Δθόζνλ βξεζεί ζπλαθέο 

ζέκα, απηό εκθαλίδεηαη αθξηβώο από θάησ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

θαηαρσξεκέλν ζηελ βάζε θάπνην εξώηεκα παξεκθεξέο κε απηό πνπ αλαδεηήζεθε, 

εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ ελεκεξώλεη θαηάιιεια ηνλ ρξήζηε (Δηθόλα 3-25). 
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Δηθόλα 3- 25: Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ πάλσ ζε έλα ζέκα, ηόηε κεηαβαίλεη ζηελ 

επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-26), όπνπ εκθαλίδνληαη όιεο νη θαηαρσξεκέλεο απαληήζεηο 

από ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο. Δπίζεο ζηελ ζειίδα απηή, ππάξρεη έλαο επεμεξγαζηήο 

θεηκέλνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ δηθή ηνπ απάληεζε. 

 

Δηθόλα 3- 26: Πεξηερόκελν Φόξνπκ 

 

 3.7.11 Γισζζάξη 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηινγή „Γισζζάξη‟, κεηαβαίλεη ζε έλα 

γισζζάξη όπνπ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο γιώζζαο PHP (Δηθόλα 3-27). Σα 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη αλήθνπλ ζηνλ πίλαθα „glossary‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

εκεηώλεηαη όηη γηα λα έρεη ν (ελ δπλάκεη) ρξήζηεο πξόζβαζε ζην γισζζάξη, δελ 

απαηηείηαη λα έρεη ινγαξηαζκό ή λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή. 
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Δηθόλα 3- 27: Γισζζάξη 

 

 3.8  Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο-Δγρεηξίδην Υξήζεο Γηδάζθνληα 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ε νπνία αλαπηύρηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο απηήο δηαηξηβήο, είλαη κηα δπλακηθή εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ 

δηδάζθνληα λα πξνζαξκόζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ην δηδαθηηθό πιηθό όπσο απηόο ην 

επηζπκεί. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί κηα μερσξηζηή δηαρεηξηζηηθή 

ζειίδα ζηελ νπνία ζα έρεη πξόζβαζε κόλν ν δηαρεηξηζηήο-θαζεγεηήο θαη ε νπνία ζα ηνπ 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηεί ην ππάξρνλ δηδαθηηθό πιηθό θαη όρη κόλν. 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ζειίδαο ηνπ δηδάζθνληα ζπλνδεπόκελε κε ηηο απαξαίηεηεο εηθόλεο. 

 3.8.1 Δίζνδνο 

Κάλνληαο θιηθ επάλσ δεμηά ζην πεδίν „Δίζνδνο‟ ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο 

(Δηθόλα 3-5), ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-8) όπνπ ηνπ 

δεηείηαη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ (username θαη password) πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη 

ζηελ εθαξκνγή. ην ζεκείν απηό, γηα λα εηζέιζεη σο δηαρεηξηζηήο θαη όρη σο απιόο 

ρξήζηεο, πξέπεη λα εηζάγεη ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ην 

απαξαίηεην επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο. Δθόζνλ εηζάγεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνύο 

πξόζβαζεο, κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία 

θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-28. 
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Δηθόλα 3- 28: Αξρηθή ειίδα Γηαρεηξηζηή 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ Δηθόλα 3-28, αξηζηεξά ππάξρεη κηα ιίζηα από όπνπ ν 

δηαρεηξηζηήο έρεη πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εθαξκνγήο 

(Κεθάιαηα, Τπνθεθάιαηα, Υξήζηεο, Λπκέλεο Αζθήζεηο, Αζθήζεηο πξνο Λύζε, ρόιηα, 

Γισζζάξη) όπσο απηέο επεμεγεζήθαλ ζηελ αλάιπζε αλαγθώλ-απαηηήζεσλ ηνπ 

δηαρεηξηζηή/θαζεγεηή πνπ πξνεγήζεθε. 

ην δεμί κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ δηαρεηξηζηή (Δηθόλα 3-29), θαίλνληαη επίζεο ηα 

ζηνηρεία ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή θαη κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ν 

δηαρεηξηζηήο. Οη αξηζκνί ππνδειώλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ (π.ρ. ζηελ εθαξκνγή απηή ηελ ζηηγκή είλαη 

εγγεγξακκέλνη 3 ρξήζηεο). 

Δπίζεο, ζην θάησ κέξνο ππάξρεη έλαο πίλαθαο ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο επηδόζεηο όισλ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ρξεζηώλ ζηα θνπίδ γλώζεσλ ησλ θεθαιαίσλ. 

 

Δηθόλα 3- 29: ειίδα Γηαρεηξηζηή 
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 3.8.2 Δπεμεξγαζία Κεθαιαίσλ 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „Κεθάιαηα‟ δεμηά ζην κελνύ (Δηθόλα 3-28), 

ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-30) όπνπ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε 

όια ηα θεθάιαηα (καδί κε ηνλ αξηζκό ηνπο) ηα νπνία πεξηέρεη ε εθαξκνγή θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηνλ πίλαθα „chapters‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 

Δηθόλα 3- 30: Δπεμεξγαζία Κεθαιαίσλ 

Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε Κεθαιαίνπ‟ ηεο Δηθόλαο 3-30 ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-31) όπνπ κέζσ ηεο θόξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 

κπνξεί λα εηζάγεη πξόζζεηα θεθάιαηα ζηελ εθαξκνγή (είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα δύν πεδία ηεο θόξκαο). 

 

Δηθόλα 3- 31: Πξνζζήθε Κεθαιαίνπ 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε 

νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-32) ε νπνία πεξηέρεη όια ηα θεθάιαηα 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ κόιηο πξόζζεζε). Δπίζεο ελεκεξώλεηαη κε 

θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λέν θεθάιαην ζηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθόλα 3- 32: Δπηηπρήο Πξνζζήθε Κεθαιαίνπ 

ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ παξαβηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-33). 

 

Δηθόλα 3- 33: Με Δπηηπρήο Πξνζζήθε Κεθαιαίνπ 

 3.8.2.1 Τξνπνπνίεζε/Γηαγξαθή Κεθαιαίνπ 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα (Δηθόλα 

3-32), εάλ παηήζεη ην θνπκπί „Δπεμεξγαζία‟ ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

(Δηθόλα 3-34) όπνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί (δηαγξαθή/ηξνπνπνίεζε) ην αληίζηνηρν 

θεθάιαην. 
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Δηθόλα 3- 34: Σξνπνπνίεζε Κεθαιαίνπ 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο παηήζεη ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟, ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα 

εάλ ζέιεη λα δηαγξάςεη ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην (Δηθόλα 3-35), θαη εθόζνλ παηήζεη 

„ΟΚ‟ ηόηε ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα δηαγξαθεί θαη ζα αθαηξεζεί από ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ζα κεηαθεξζεί ζηελ ζειίδα ε νπνία θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-36. 

 

Δηθόλα 3- 35: Δξώηεζε Γηαγξαθήο Κεθαιαίνπ 

 

Δηθόλα 3- 36: Δπηηπρήο Γηαγξαθή Κεθαιαίνπ 
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 3.8.2.2 Πξνζζήθε Υπνθεθαιαίνπ 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 

(Δηθόλα 3-30), εάλ παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε Τπνθεθαιαίνπ‟ ηόηε κεηαθέξεηαη 

ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-37) όπνπ κέζσ ηεο θόξκαο πνπ εκθαλίδεηαη έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη έλα ππνθεθάιαην ζην αληίζηνηρν θεθάιαην (είλαη απαξαίηεην 

λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα πεδία ηεο θόξκαο). 

 

Δηθόλα 3- 37: Πξνζζήθε Τπνθεθαιαίνπ 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε 

νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-38), ε νπνία πεξηέρεη όια ηα ππνθεθάιαηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνθεθαιαίνπ πνπ κόιηο πξόζζεζε). Δπίζεο ελεκεξώλεηαη 

κε θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λέν ππνθεθάιαην ζηελ εθαξκνγή. 
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Δηθόλα 3- 38: Δπηηπρήο Πξνζζήθε Τπνθεθαιαίνπ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία ηεο θόξκαο, ελεκεξώλεηαη 

κε θαηάιιειν κήλπκα όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-39. 
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Δηθόλα 3- 39: Με σζηή πκπιήξσζε Πεδίσλ 

 

 3.8.2.3 Πξνζζήθε Δξσηήζεσλ ζην Κνπίδ 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα (Δηθόλα 

3-30), εάλ παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε Quiz‟ ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

(Δηθόλα 3-40) όπνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη εξσηήζεηο ζην θνπίδ ηνπ αληίζηνηρνπ 

θεθαιαίνπ. 
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Δηθόλα 3- 40: Πξνζζήθε Δξώηεζεο ζην Quiz 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε 

νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ρξήζηεο 

ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λέα εξώηεζε ζην θνπίδ ηνπ 

αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-41. 
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Δηθόλα 3- 41: Δπηηπρήο Πξνζζήθε Δξώηεζεο 

 

 3.8.2.4 Δπεμεξγαζία Quiz 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 

(Δηθόλα 3-30), εάλ παηήζεη ην θνπκπί „Δπεμεξγαζία Quiz‟ ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ 

επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-42) όπνπ εκθαλίδνληαη όιεο νη εξσηήζεηο νη νπνίεο 

πεξηέρνληαη ζην θνπίδ γλώζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ. 

 

Δηθόλα 3- 42: Δπεμεξγαζία Quiz 
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 3.8.2.5 Δπεμεξγαζία Δξώηεζεο 

Δθόζνλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζην θνπκπί „Δπεμεξγαζία Δξώηεζεο‟, κεηαθέξεηαη ζηε 

ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-43. 

 

Δηθόλα 3- 33: Δπεμεξγαζία Δξώηεζεο 

ηελ ζειίδα απηή (Δηθόλα 3-43) ζηα πεδία ηεο θόξκαο θαίλνληαη όιεο νη ηηκέο (αξηζκόο 

εξώηεζεο, εξώηεζε, απάληεζε 1, απάληεζε 2, απάληεζε 3, απάληεζε 4, ζσζηή 

απάληεζε) ηεο αληίζηνηρεο εξώηεζεο. 

ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεδία, θαη 

παηώληαο ην θνπκπί „Δλεκέξσζε‟, εθόζνλ όια ηα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη 

δελ παξαβηάδνπλ πεξηνξηζκνύο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (όπσο π.ρ. δηπινεγγξαθέο), νη 

αιιαγέο θαηαρσξνύληαη θαη ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα  



 

72 

 

 3.8.2.6 Γηαγξαθή Δξώηεζεο 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-43, έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟ λα δηαγξάςεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε 

αθαηξώληαο ηελ από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην πιήθηξν 

„Γηαγξαθή‟ πξώηα ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-44) γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθόζνλ παηήζεη „ΟΚ‟ ζα πινπνηεζεί ε 

δηαγξαθή ηεο εξώηεζεο από ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3- 44: Δξώηεζε Γηαγξαθήο 

 

 3.8.3 Δπεμεξγαζία Υπνθεθαιαίσλ 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „Τπνθεθάιαηα‟ δεμηά ζην κελνύ, ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-45) όπνπ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε όια 

ηα ππνθεθάιαηα (καδί κε ηνλ αξηζκό θεθαιαίνπ ζην νπνίν αλήθνπλ) ηα νπνία πεξηέρεη ε 

εθαξκνγή, θαη είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ πίλαθα „subchapters‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  
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Δηθόλα 3- 45: Τπνθεθάιαηα 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί „Δπεμεξγαζία‟ ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε 

ζειίδα (Δηθόλα 3-46) όπνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί (δηαγξαθή/ηξνπνπνίεζε) ην 

αληίζηνηρν ππoθεθάιαην. 
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Δηθόλα 3- 46: Σξνπνπνίεζε Τπνθεθαιαίνπ 

 3.8.3.1 Δπεμεξγαζία Υπνθεθαιαίνπ 

ηελ ζειίδα απηή (Δηθόλα 3-46) ζηα πεδία ηεο θόξκαο θαίλνληαη όιεο νη ηηκέο (ηίηινο, 

πεξηερόκελν) ηνπ αληίζηνηρνπ ππνθεθαιαίνπ. 

ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεδία, θαη 

παηώληαο ην θνπκπί „Δλεκέξσζε‟, εθόζνλ όια ηα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη 

δελ παξαβηάδνπλ πεξηνξηζκνύο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (όπσο π.ρ. δηπινεγγξαθέο), νη 

αιιαγέο θαηαρσξνύληαη θαη ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-

47). 
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Δηθόλα 3- 47: Δπηηπρήο Σξνπνπνίεζε Τπνθεθαιαίνπ 

 3.8.3.2 Γηαγξαθή Υπνθεθαιαίνπ 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-46, έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟ λα δηαγξάςεη ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην 

αθαηξώληαο ην από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην πιήθηξν 

„Γηαγξαθή‟ πξώηα ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-48) γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πινπνηεζεί ε δηαγξαθή ηνπ ππνθεθαιαίνπ 

από ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 



 

76 

 

Δηθόλα 3- 48: Γηαγξαθή Τπνθεθαιαίνπ 

 3.8.4 Δπεμεξγαζία Φξεζηώλ 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „Υξήζηεο‟ δεμηά ζην κελνύ (Δηθόλα 3-28), 

ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-49) όπνπ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε 

όινπο ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε εθαξκνγή θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζηνλ πίλαθα „users‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 

Δηθόλα 3- 49: Δγγεγξακέλνη Υξήζηεο 

 

 3.8.4.1 Πξνζζήθε Φξήζηε 

Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε Υξήζηε‟ ηεο Δηθόλαο 3-49 ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-50) όπνπ κέζσ ηεο θόξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή (είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα ηξία πεδία ηεο θόξκαο). 
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Δηθόλα 3- 50: Πξνζζήθε Υξήζηε 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε 

νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-51) ε νπνία πεξηέρεη όινπο ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξήζηε πνπ κόιηο 

πξόζζεζε). Δπίζεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λένο ρξήζηεο 

ζηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθόλα 3- 51: Δπηηπρήο Πξνζζήθε Υξήζηε 

 

 3.8.4.2 Δπεμεξγαζία Φξήζηε 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί „Δπεμεξγαζία‟ (Δηθόλα 3-51) ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-52) όπνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

(δηαγξαθή/ηξνπνπνίεζε) ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. 
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Δηθόλα 3- 52: Δπεμεξγαζία Υξήζηε 

 

ηελ ζειίδα απηή (Δηθόλα 3-52) ζηα πεδία ηεο θόξκαο θαίλνληαη ηα ζηνηρεία (όλνκα 

ρξήζηε, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) ηνπ αληίζηνηρνπ ρξήζηε. 

ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεδία, θαη 

παηώληαο ην θνπκπί „Δλεκέξσζε‟, εθόζνλ όια ηα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη 

δελ παξαβηάδνπλ πεξηνξηζκνύο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (όπσο π.ρ. δηπινεγγξαθέο), νη 

αιιαγέο θαηαρσξνύληαη θαη ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-

53). 

 

Δηθόλα 3- 53: Δπηηπρήο Δλεκέξσζε ησλ ηνηρείσλ ηνπ Υξήζηε 

 

 3.8.4.3 Γηαγξαθή Φξήζηε 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-52, έρεη ηε 

δπλαηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟ λα δηαγξάςεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 

αθαηξώληαο ηνλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην πιήθηξν 
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„Γηαγξαθή‟ πξώηα ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-54) γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πινπνηεζεί ε δηαγξαθή ηνπ ρξήζηε από 

ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3- 54: Δξώηεζε Γηαγξαθήο Υξήζηε 

 

 3.8.5 Δπεμεξγαζία Λπκέλσλ Αζθήζεσλ 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „Λπκέλεο Αζθήζεηο‟ δεμηά ζην κελνύ 

(Δηθόλα 3-28), ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-55) όπνπ εκθαλίδεηαη 

έλαο πίλαθαο κε όιεο ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο ηηο νπνίεο πεξηέρεη ε εθαξκνγή θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζηνλ πίλαθα „solved_examples‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  
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Δηθόλα 3- 55: Λπκέλεο Αζθήζεηο 

 3.8.5.1 Πξνζζήθε Άζθεζεο 

Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε Άζθεζεο‟ ηεο Δηθόλαο 3-55 ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-56) όπνπ κέζσ ηεο θόξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 

κπνξεί λα εηζάγεη αζθήζεηο ζηελ εθαξκνγή (είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα 

ηέζζεξα πεδία ηεο θόξκαο). 
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Δηθόλα 3- 56: Πξνζζήθε Λπκέλεο Άζθεζεο 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε 

νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-57) ε νπνία πεξηέρεη όιεο ηηο ιπκέλεο 

αζθήζεηο ηεο εθαξκνγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άζθεζεο πνπ κόιηο πξνζηέζεθε). 

Δπίζεο, ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λέα άζθεζε ζηελ 

εθαξκνγή. 
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Δηθόλα 3- 57: Δπηηπρήο Πξνζζήθε Άζθεζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία ηεο θόξκαο, ελεκεξώλεηαη 

κε θαηάιιειν κήλπκα όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-58. 

 

Δηθόλα 3- 58: Με σζηή πκπιήξσζε Φόξκαο 
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 3.8.5.2 Τξνπνπνίεζε Λπκέλσλ Αζθήζεσλ 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-57, εάλ 

παηήζεη ζην θνπκπί „Δπεμεξγαζία‟, κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 

3-59. 

 

Δηθόλα 3- 59: Σξνπνπνίεζε Λπκέλεο Άζθεζεο 

ηε ζειίδα απηή (Δηθόλα 3-59) ζηα πεδία ηεο θόξκαο θαίλνληαη ηα ζηνηρεία (ηίηινο, 

ιύζε, αξηζκόο θεθαιαίνπ, αξηζκόο άζθεζεο) ηεο άζθεζεο. 

ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεδία, θαη 

παηώληαο ην θνπκπί „Δλεκέξσζε‟, εθόζνλ όια ηα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη 

δελ παξαβηάδνπλ πεξηνξηζκνύο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (όπσο π.ρ. δηπινεγγξαθέο), νη 

αιιαγέο θαηαρσξνύληαη θαη ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-

60). 
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Δηθόλα 3- 60: Δπηηπρήο Δλεκέξσζε Άζθεζεο 

 3.8.5.3 Γηαγξαθή Λπκέλεο Άζθεζεο 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-59, έρεη ηε 

δπλαηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟ λα δηαγξάςεη ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε 

αθαηξώληαο ηελ από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην πιήθηξν 

„Γηαγξαθή‟ πξώηα ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-61) γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πινπνηεζεί ε δηαγξαθή ηεο άζθεζεο. 

 

Δηθόλα 3- 61: Eξώηεζε Γηαγξαθήο Λπκέλεο Άζθεζεο 
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 3.8.6 Δπεμεξγαζία Αζθήζεσλ πξνο Λύζε 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „Αζθήζεηο πξνο Λύζε‟ δεμηά ζην κελνύ 

(Δηθόλα 3-28), ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-62) όπνπ εκθαλίδεηαη 

έλαο πίλαθαο κε όιεο ηηο αζθήζεηο πξνο ιύζε ηηο νπνίεο πεξηέρεη ε εθαξκνγή θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζηνλ πίλαθα „projects_to_solve‟ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 

Δηθόλα 3- 62: Αζθήζεηο πξνο Λύζε 

 

 3.8.6.1 Πξνζζήθε Λπκέλεο Άζθεζεο 

Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε Άζθεζεο‟ ηεο Δηθόλαο 3-62 ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-63) όπνπ κέζσ ηεο θόξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη αζθήζεηο ζηελ εθαξκνγή (είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα πέληε πεδία ηεο θόξκαο). 
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Δηθόλα 3- 63: Πξνζζήθε Άζθεζεο πξνο Λύζε 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε 

νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-64) ε νπνία πεξηέρεη όιεο ηηο αζθήζεηο πξνο 

ιύζε ηεο εθαξκνγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άζθεζεο πνπ κόιηο πξνζηέζεθε). 

Δπίζεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λέα άζθεζε ζηελ 

εθαξκνγή. 
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Δηθόλα 3- 64: Δπηηπρήο Πξνζζήθε Λπκέλεο Άζθεζεο 

 3.8.6.2 Τξνπνπνίεζε Αζθήζεσλ πξνο Λύζε 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-64, εάλ 

παηήζεη ζην θνπκπί „Δπεμεξγαζία‟, κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-65). 

 

Δηθόλα 3- 65: Σξνπνπνίεζε Άζθεζεο πξνο Λύζε 

ηε ζειίδα απηή (Δηθόλα 3-65) ζηα πεδία ηεο θόξκαο θαίλνληαη ηα ζηνηρεία (ηίηινο, 

ιύζε, βνήζεηα, αξηζκόο θεθαιαίνπ, αξηζκόο άζθεζεο) ηεο άζθεζεο. 
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ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεδία, θαη 

παηώληαο ην θνπκπί „Δλεκέξσζε‟, εθόζνλ όια ηα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη 

δελ παξαβηάδνπλ πεξηνξηζκνύο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (όπσο π.ρ. δηπινεγγξαθέο), νη 

αιιαγέο θαηαρσξνύληαη θαη ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-

66). 

 

Δηθόλα 3- 66: Δπηηπρήο Δλεκέξσζε Άζθεζεο πξνο Λύζε 

 

 3.8.6.3 Γηαγξαθή Άζθεζεο πξνο Λύζε 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-65, έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟ λα δηαγξάςεη ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε 

αθαηξώληαο ηελ από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην πιήθηξν 

„Γηαγξαθή‟ πξώηα ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-67) γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πινπνηεζεί ε δηαγξαθή ηεο άζθεζεο. 

 

Δηθόλα 3- 67: Δξώηεζε Γηαγξαθήο Άζθεζεο πξνο Λύζε 
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 3.8.7 Πξνβνιή Σρνιίσλ Δγγξαθήο 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „ρόιηα‟ δεμηά ζην κελνύ (Δηθόλα 3-28), 

ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-68) όπνπ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε 

ηα πξναηξεηηθά ζρόιηα πνπ έρνπλ θάλεη νη ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. 

 

Δηθόλα 3- 68: ρόιηα Δγγξαθήο 

 

 3.8.8 Δπεμεξγαζία ηνπ Γισζζάξηνπ 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή „Γισζζάξη‟ δεμηά ζην κελνύ (Δηθόλα 3-28), 

ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-69) όπνπ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε 

όια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ην γισζζάξη. 

 

Δηθόλα 3- 69: Γισζζάξη 

 

 3.8.8.1 Πξνζζήθε ζην Γισζζάξη 

Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε ζην Γισζζάξη‟ ηεο Δηθόλαο 3-69 ηόηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-70) όπνπ κέζσ ηεο θόξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 
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κπνξεί λα εηζάγεη ζηνηρεία ζην γισζζάξη (είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα 

δύν πεδία ηεο θόξκαο). 

 

Δηθόλα 3- 70: Πξνζζήθε ζην Γισζζάξη 

Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά ηα πεδία θαη δελ παξαβηάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί „Πξνζζήθε‟, ηόηε νη 

ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο θαηαρσξνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ν δηαρεηξηζηήο 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-71) ε νπνία πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ 

γισζζάξηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνύ πνπ κόιηο πξνζηέζεθε). Δπίζεο 

ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα όηη πξνζηέζεθε λέν ζηνηρείν ζην γισζζάξη. 

 

Δηθόλα 3- 71: Δπηηπρήο Πξνζζήθε ζην Γισζζάξη 

 

 3.8.8.2 Τξνπνπνίεζε Σηνηρείσλ Γισζζαξίνπ 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-71, εάλ 

παηήζεη ζην θνπκπί „Δπεμεξγαζία‟, κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (Δηθόλα 3-72). 
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Δηθόλα 3- 72: Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ Γισζζάξηνπ 

ηε ζειίδα απηή (Δηθόλα 3-72) ζηα πεδία ηεο θόξκαο θαίλνληαη ηα ζηνηρεία (ηίηινο, 

πεξηερόκελν) ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ ηνπ γισζζάξηνπ. 

ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεδία, θαη 

παηώληαο ην θνπκπί „Δλεκέξσζε‟, εθόζνλ όια ηα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά, νη 

αιιαγέο θαηαρσξνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα 

(Δηθόλα 3-73). 

 

Δηθόλα 3- 73: Δπηηπρήο Δλεκέξσζε 

 3.8.8.3 Γηαγξαθή από ην Γισζζάξη 

Δθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3-72, έρεη ηε 

δπλαηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί „Γηαγξαθή‟ λα δηαγξάςεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ 

γισζζάξηνπ αθαηξώληαο ην από ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεη ην 

πιήθηξν „Γηαγξαθή‟ πξώηα ζα εξσηεζεί κε θαηάιιειν κήλπκα (Δηθόλα 3-74) γηα ηελ 
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ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πινπνηεζεί ε δηαγξαθή από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3- 74: Δξώηεζε Γηαγξαθήο από ην Γισζζάξη 
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 4 Δπίινγνο 

 4.1  ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξνη κέζνδνη θαη 

λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. Μία από ηηο κεζόδνπο απηέο απνηειεί 

ε ύπαξμε θαη ε ρξήζε πιαηθνξκώλ ηειεθπαίδεπζεο θαη αμηόινγσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ. 

ηελ παξνύζα εξγαζία αλαπηύρζεθε κηα ηέηνηα πιαηθόξκα εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ PHP απεπζπλόκελε ζε αξραξίνπο. 

Η ύιε ηεο PHP ε νπνία θαιύπηεηαη θαη δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο 

δηαηξηβήο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο πνπ αλαπηύρζεθε, πεξηιακβάλεη πέληε θεθάιαηα. 

ην πξώην θεθάιαην (Δηζαγσγή ζηελ PHP) γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα βαζηθά 

δνκηθά ζηνηρεία ηεο γιώζζαο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην (PHP Φόξκεο) αλαιύεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ HTML 

θνξκώλ θαη πσο κπνξνύκε λα ηηο ρεηξηζηνύκε κέζσ ηεο γιώζζαο PHP. 

ην ηξίην θεθάιαην (Πξνρσξεκέλε PHP) γίλεηαη αλαθνξά ζε δηάθνξεο πξνρσξεκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο γιώζζαο (sessions, cookies θ.η.ι.). 

ην ηέηαξην θεθάιαην (PHP θαη MYSQL) αλαιύεηαη ν ηξόπνο δηαζύλδεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο PHP κε ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην (Αληηθεηκελνζηξεθήο Πξνγξακκαηηζκόο κε PHP) γίλεηαη 

κηα εηζαγσγή ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό κε ηε γιώζζα PHP. 

Φπζηθά ε ύιε απηή, ιόγσ ηνπ όηη ε εθαξκνγή είλαη δπλακηθή, είλαη ηξνπνπνηήζηκε, κε 

ηελ έλλνηα όηη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε (δηαρεηξηζηή) λα 

πξνζαξκόζεη ην πιηθό αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. 

 Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ην ινγηζκηθό πνπ αλαπηύρζεθε πεξηέρεη ζηνηρεία 

παηρληδνπνίεζεο (εξσηήζεηο θνπηδ, εκβιήκαηα) θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ζπλερίζεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ δηθό ηνπ ξπζκό, νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηιέμεη θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ ηόπνπ θαη ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. 
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 4.2  Όξηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Καηά ηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πξέπεη ν πξνγξακκαηηζηήο λα 

βεβαησζεί όηη έρεη θαιύςεη όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα θελά αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαθπιάμεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ από θαθόβνπιεο επηζέζεηο. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο απηήο εθαξκνγήο δόζεθε πεξηζζόηεξν έκθαζε 

ζηελ δπλαηόηεηα λα είλαη εύθνια παξακεηξνπνηήζηκε θαη δελ ιήθζεθαλ ζνβαξά ππόςε 

ζέκαηα αζθαιείαο.  

Δπίζεο ιόγσ ηνπ όηη απεπζύλεηαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο, θαιύπηεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

ηεο γιώζζαο PHP θαη δελ εκβαζύλεη ζε πξνρσξεκέλεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνύ. 

 4.3  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή πνπ 

αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο δηαηξηβήο. 

Αξρηθά, ε εθαξκνγή ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί ελζσκαηώλνληαο ηε δηδαζθαιία θαη 

άιισλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ όπσο HTML, CSS θαη Javascript θαζηζηώληαο ηελ 

έηζη θαηάιιειε γηα όζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ ηνκέα ηνπ full stack web 

development. 

Δπίζεο, ε ελζσκάησζε θαη παξακεηξνπνίεζε ελόο online compiler πξνθεηκέλνπ ν 

ρξήζηεο λα ειέγρεη άκεζα ηνλ θώδηθα ηνπ θαη λα βιέπεη ηα απνηειέζκαηα απηνύ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε κεηαπήδεζε ζε έλαλ δηαθνξεηηθό ηζηόηνπν ή ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ζα ζπλέβαιιε θαηά πνιύ ζηελ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο. 

Σέινο, ε ζσξάθηζε ηεο εθαξκνγήο ζε ζέκαηα αζθαιείαο, θαζώο θαη ε πξνζζήθε 

επηπιένλ πιηθνύ ζρεηηθά κε ηελ γιώζζα PHP ζα βνεζνύζε θαηά πνιύ ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 
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PHP documentation. Γηαζέζηκν: https://secure.php.net/docs.php  

 
Bootstrap, Framework. Γηαζέζηκν: http://getbootstrap.com/components/  

 
Stackoverflow, Κνηλόηεηα Πξνγξακκαηηζηώλ. Γηαζέζηκν: http://stackoverflow.com/  

 
W3Schools Online Tutorial. Γηαζέζηκν: http://www.w3schools.com/  

 
TinyMCE, Open Source WYSIWYG HTML editor. Γηαζέζηκν: 

http://www.tinymce.com/  

 
Ση είλαη ε HTML. Γηαζέζηκν: http://pacific.jour.auth.gr/html/  

 

Wikipedia, PHP. Γηαζέζηκν: https://el.wikipedia.org/wiki/PHP 

 

Lams. Γηαζέζηκν: https://wiki.lamsfoundation.org 

 

Γλσξηκία κε ην Μoodle. Γηαζέζηκν: http://reviews.in.gr/greece/elearning/ 

 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS: ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε 

καζεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Γηαζέζηκν: http://reviews.in.gr/greece/elearning/ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/PHP
https://wiki.lamsfoundation.org/
http://reviews.in.gr/greece/elearning/
http://reviews.in.gr/greece/elearning/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A: Δξσηήζεηο θαη αζθήζεηο ηεο εθαξκνγήο 

Σίηινο Κεθαιαίνπ Έλλνηεο Κεθαιαίνπ Αξ. Λπκέλσλ 

Αζθήζεσλ 

Αξ. 

Αζθήζεσλ 

πξνο Λύζε 

Αξ. 

Δξσηήζεσλ 

Κνπίδ 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ 

PHP 

ΒΑΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ, 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ, 

ΣΔΛΔΣΔ, ΓΟΜΔ 

ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΟΜΔ 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ, 

ΠΙΝΑΚΔ, 

ΤΝΑΡΣΗΔΙ, 

ΤΜΒΟΛΟΔΙΡΔ 

3 2 15 

PHP ΦΟΡΜΔ ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΦΟΡΜΑ HTML, 

ΔΠΙΚΤΡΧΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΦΟΡΜΑ, 

ΤΜΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ΑΡΥΔΙΧΝ 

3 3 15 

ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΗ 

PHP 

ΑΝΑΓΝΧΗ, 

ΓΡΑΦΗ, 

ΑΝΔΒΑΜΑ, 

ΚΛΔΙΓΧΜΑ 

ΑΡΥΔΙΧΝ, SESSION, 

COOKIES, 

ΑΠΟΦΑΛΜΑΣΧΗ

, date(), time() 

2 2 15 
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PHP θαη MYSQL ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ 

ΒΓ, ΔΠΙΛΟΓΗ ΒΓ, 

ΔΙΑΓΧΓΗ, 

ΑΝΑΚΣΗΗ, 

ΓΙΑΓΡΑΦΗ, 

ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΒΓ 

2 2 15 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

ΣΡΔΦΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ

ΜΟ ΜΔ PHP 

ΚΛΑΔΙ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ, 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗ

ΣΑ, ΑΦΗΡΗΜΔΝΔ 

ΚΛΑΔΙ, 

ΓΙΑΤΝΓΔΔΙ, 

ΓΙΔΠΑΦΔ 

2 2 15 

 


