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Περίληψη 

 

Με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας οι απαιτήσεις για εμπλουτισμό γνώσεων γύρω 

από τον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών, της μηχανικής των υπολογιστών και 

των πληροφοριακών συστημάτων συνεχώς αυξάνονται. Η ανάπτυξη λογισμικού 

δημιουργώντας συγκεκριμένες εφαρμογές γίνεται συνεχώς και πιο επιβεβλημένη. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία 

διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις 

βασικές γνώσεις προγραμματισμού στη γλώσσα Java. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια 

μικρών μαθημάτων ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να εντρυφήσει στις βασικές αρχές 

της γλώσσας Java χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα τον αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμό. 

Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή είναι φιλική προς τους άπειρους χρήστες, 

παρουσιάζοντας την ύλη σε μικρά κεφάλαια,  χρησιμοποιώντας επιπλέον ασκήσεις για 

την εξοικείωση του χρήστη με τη γλώσσα προγραμματισμού, κουίζ με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και ασκήσεις τις οποίες οι χρήστες καλούνται να λύσουν σε μικρά 

βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις αρχικές δυσκολίες εκμάθησης 

των σχετικών εννοιών και δομών προγραμματισμού. 

Η ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής βασίστηκε στις εξής τεχνολογίες: τη γλώσσα 

προγραμματισμού PHP, το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySql, τη γλώσσα 

σήμανσης HTML, τη γλώσσα φύλλων στυλ CSS για τη μορφοποίηση του 

περιεχομένου, ενώ κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

JavaScript.Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η συλλογή εργαλείων ανοιχτού κώδικα Bootstrap 

έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι φιλική σε όλες τις κινητές συσκευές και τα 

προγράμματα περιήγησης. 
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Abstract 

 

With the continuous development of technology, the requirements for enriching 

knowledge around the field of computer science, computer engineering and information 

systems are constantly increasing. Software development by creating specific 

applications is becoming more and more imperative. 

In the context of this dissertation, a web application was designed and developed, in 

which the visitor has the opportunity to acquire the basic programming skills in the Java 

language. More specifically, in the context of small courses, the visitor has the 

opportunity to learn the basic principles of the Java language using the object-oriented 

programming technique. 

This web application is friendly for inexperienced users, presenting the educational 

material in small chapters, using additional exercises to familiarize the user with the 

programming language, quiz with closed-ended questions, and exercises that users are 

asked to solve in small steps, in order to facilitate the difficulties of learning the relevant 

concepts and programming structures. 

The development of this web application was based on the following technologies: the 

programming language PHP, the database management system MySQL, the markup 

language HTML, the style language for content formatting CSS, whilee JavaScript is 

used for some functionalities of the application. Finally, the open source front-end 

framework Bootstrap is used, in order for the application to be friendly to all mobile 

devices and browsers. 
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1.Εισαγωγή 

 

1.1 Πρόβλημα - Σημαντικότητα του θέματος 

 

Στη σημερινή κοινωνία, στην κοινωνία του εικοστού πρώτου αιώνα η συνεχής 

εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι αναγκαία. Το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους 

της κοινωνίας δεν έχει γνώσεις προγραμματισμού παρόλο που η ανάγκη για τις γνώσεις 

αυτές είναι μεγάλη. 

Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνει την ευκαιρία στον μαθητευόμενο 

να ορίσει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν στο χρονοδιάγραμμα που μπορεί να τα 

εκτελέσει χωρίς να επιβαρυνθεί. Έτσι επιλέχθηκε μία διαδικτυακή εφαρμογή με σκοπό 

την μετάδοση γνώσεων σε αρχάριους χρήστες με τον τρόπο που αυτοί θέλουν να τις 

λάβουν. Στη διαδικτυακή αυτή εφαρμογή παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού 

Java καθώς είναι από τις πιο ευρέως διαδεδομένες γλώσσες αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητευόμενοι όταν εισάγονται στον 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό είναι πολλές (Ragonis and Ben-Ari, 2015; Sanders 

et al., 2008; Xinogalos, 2015). Αρκετοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν ακόμα και τις 

έννοιες του αντικειμένου και της κλάσης, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για τον 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (Xinogalos, 2015). Για τον λόγο αυτό έχουν 

διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις των μαθητευόμενων και 

έχουν αναπτυχθεί αρκετά εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Σατρατζέμη, 

2008). Σημαντική είναι για τους αρχάριους, όπως προέκυψε σε μια μελέτη μέσω 

ερωτηματολογίου σχετικά με την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση σε μαθήματα 

προγραμματισμού, και η ύπαρξη πλούσιου υποστηρικτικού υλικού και υποδειγματικά 

λυμένων ασκήσεων (Ivanović et al., 2017). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις 

δυσκολίες των μαθητευόμενων αποτέλεσαν μεταξύ άλλων το κίνητρο για την εκπόνηση 

της παρούσας διπλωματικής. 
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1.2 Σκοπός - Στόχοι 

 

Από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών υπήρχε ως στόχος να υλοποιηθεί μία 

εφαρμογή εκμάθησης μιας γλώσσας προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος διδάχθηκαν οι βασικές αρχές 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού 

Java, καθώς και η ανάπτυξη διαδικτυακών με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP. 

Οπότε επιλέχθηκε η εφαρμογή να υλοποιηθεί στην γλώσσα PHP και η θεματολογία της 

εφαρμογής αυτής να περιλαμβάνει αντικειμενοστρεφείς έννοιες προγραμματισμού με 

τη γλώσσα Java. 

 Στόχος της διπλωματικής είναι να υλοποιηθεί μία εφαρμογή η οποία θα παρουσιάζει τη 

γλώσσα σε αρχάριους χρήστες με σκοπό να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και να 

διδαχθούν τις βασικές αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Java δίνοντας έμφαση 

στην αντικειμενοστρεφή τεχνική προγραμματισμού. 

Το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ η εφαρμογή 

περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγραφής χρήστη με σκοπό την 

εξατομικευμένη προσέγγιση του χρήστη. Η ύλη που υπάρχει στην εφαρμογή 

εμφανίζεται στον χρήστη με την θεωρία και το πρακτικό κομμάτι της ύλης γίνεται με 

τις λυμένες ασκήσεις και με ασκήσεις που καλείται να απαντήσει ο ίδιος. Οι ασκήσεις 

προς επίλυση, εμφανίζουν την άσκηση σε μικρά βήματα παρέχοντας κάποια βοήθεια 

για το τρέχον βήμα και τη λύση του αν ο μαθητευόμενος δεν καταφέρει να γράψει τον 

σχετικό κώδικα. Η τεχνική αυτή της βηματικής επίλυσης μιας άσκησης χρησιμοποιείται 

στο περιβάλλον απομακρυσμένου συνεργατικού προγραμματισμού SCEPPSys 

(Tsompanoudi et al.., 2015) και κρίθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επίσης υπάρχει ένα 

σύστημα αξιολόγησης του χρήστη που θα πρέπει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις 

κλειστού τύπου για στοιχεία του αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού και της Java που 

υποθετικά έχει διδαχθεί. 

Η γενικότερη προσέγγιση της εφαρμογής αναφέρεται σε αρχάριους στον 

προγραμματισμό και στη γλώσσα Java και προσπαθεί μέσα από πέντε συνολικά 

κεφάλαια να παρουσιάσει μία γενική εικόνα της αντικειμενοστρέφειας και της γλώσσας 

προγραμματισμού στον χρήστη. 
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1.3 Συνεισφορά 

 

Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από μία εφαρμογή εκμάθησης της γλώσσας 

προγραμματισμού Java. Η εφαρμογή έχει ως στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση 

του κάθε χρήστη με σκοπό την βέλτιστη παρουσίαση της γλώσσας με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην επιβαρύνονται οι χρήστες.  

 

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 

 

Η διπλωματική αυτή χωρίζεται σε έξι κεφάλαια :  

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στην διπλωματική εργασία και στο 

θέμα της, γίνεται μία αναφορά στους σκοπούς και στους στόχους της 

διπλωματικής αυτής και στο πρόβλημα που εντοπίστηκε και καλείται να 

απαντήσει η διπλωματική. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην γλώσσα προγραμματισμού 

Java, στα ιστορικά της στοιχεία και στα χαρακτηριστικά της. Παρουσιάζεται ο 

αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, οι έννοιες , τα χαρακτηριστικά και τα 

ιστορικά στοιχεία του. Γίνεται μία αναφορά των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής και τι περιλαμβάνει η 

θεματολογία της εφαρμογής. Έπειτα, περιγράφεται η έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (e-learning) και παρουσιάζονται τα ευρήματα μίας έρευνας πάνω 

στα διάφορα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της έρευνας αυτής και ένας συγκριτικός πίνακας εμφανίζοντας 

τις διαφορές τους. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 

υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής. Περιγράφεται η έρευνα που έγινε πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία συγγραφής και οι εναλλακτικές τεχνολογίες που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος 

παρουσιάζονται τα βήματα που έχει η διαδικτυακή εφαρμογή. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση και η σχεδίαση της διαδικτυακής 

εφαρμογής. Γίνεται μία μικρή αναφορά στην ύλη της εφαρμογής και έπειτα 
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παρουσιάζεται η εφαρμογή μέσα από τους διάφορους ρόλους των χρηστών της : 

του επισκέπτη, του εγγεγραμμένου  χρήστη και του διαχειριστή. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της διαδικτυακής 

εφαρμογής. Γίνεται αναφορά του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

και έπειτα αναλύεται εκτενώς. Έπειτα δίνεται έμφαση στην PHP και στα αρχεία 

που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

 Τέλος το έκτο κεφάλαιο είναι ο επίλογος της διπλωματικής αυτής όπου 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την συγγραφή της 

διπλωματικής. Περιγράφονται τα όρια της εφαρμογής καθώς και οι προτάσεις 

για επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν μελλοντικά. 
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2 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

2.1 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java 

 

2.1.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Παρουσιάζεται η γλώσσα 

προγραμματισμού Java, και στα κεφάλαια 2.1.3 και 2.1.4 περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά της και τα ιστορικά της στοιχεία. Έπειτα εμφανίζεται η έννοια του 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού στο κεφάλαιο 2.1.5. Τέλος στα κεφάλαια που 

ακολουθούν στο κεφάλαιο 2.1.6 και στο 2.1.7 παρουσιάζονται η ιστορία του 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού και τα θετικά και αρνητικά του χαρακτηριστικά. 

 

2.1.2 Η γλώσσα προγραμματισμού Java 

 

H Java είναι μία γλώσσα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού η οποία αναπτύχθηκε 

από την εταιρία Sun Microsystems και είχε ως βάση την γλώσσα C++ και το 

αντικειμενοστρεφές μοντέλο ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών λογισμικού. Βασικό 

χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η απλότητα και η προσαρμοστικότητα της. Το 

πλεονέκτημα της γλώσσας είναι η υποστήριξη ανάπτυξης αυτόνομων εφαρμογών, 

μικροεφαρμογών που ενσωματώνονται σε ιστοσελίδες και τρέχουν σε προγράμματα 

περιήγησης, καθώς και διαδικτυακών εφαρμογών με την τεχνολογία των servelts και 

των σελίδων JSP (Java Server Pages). Η προσαρμοστικότητα της Java είναι τέτοια ώστε 

οι εφαρμογές εκτελούνται ακριβώς στην ίδια μορφή στα διάφορα λειτουργικά 

συστήματα. Σήμερα πολλές δημοφιλείς εφαρμογές έχουν ως βάση την γλώσσα 

προγραμματισμού Java. 
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2.1.3 Ιστορικά στοιχεία της Java   

 

Η γλώσσα Java πρωτοδημιουργήθηκε από την εταιρία Sun το 1991 στην πορεία της 

αναζήτησης ενός λογισμικού για μικρο-συσκευές. Πατέρας της γλώσσας θεωρείται ο 

James Gosling ο οποίος βασίστηκε στην γλώσσα C και στην C++ , και ο οποίος μετά 

από μερικούς πειραματισμούς τελικά δημιούργησε την γλώσσα Oak. Το όνομα Oak 

όμως ήταν ήδη κατοχυρωμένο και έτσι το επίσημο όνομα της γλώσσας αποφασίστηκε 

να είναι Java. Πλέον με το όνομα Java η γλώσσα παρουσιάστηκε και επίσημα τον 

Μάρτιο του 1995. Στους επόμενους μήνες είχαν ενδιαφερθεί για την γλώσσα μεγάλες 

εταιρίες πληροφορικής ώστε να την εντάξουν στα σχέδια τους για την δημιουργία 

λογισμικού. Το 1998 παρουσιάστηκε η δεύτερη έκδοση της Java, η οποία ήταν μία 

αναβάθμιση της πρώτης έκδοσης προσθέτοντας πολλές λειτουργίες. Το 2007 το 

μεγαλύτερο ποσοστό του κώδικα της Java γίνεται ανοιχτό λογισμικό.  

Έκτοτε η γλώσσα ακολουθεί ανοδική πορεία σε δημοτικότητα και πλέον εντάσσεται 

στην κατηγορία με τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Το 2010 η Sun 

εξαγοράστηκε από την εταιρία Oracle Corporation, και μαζί με την εταιρία 

εξαγοράστηκαν και οι πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα που η πρώτη είχε στην 

κατοχή της.  

Το μέλλον της Java θεωρείται λαμπρό. Νέες εκδόσεις της Java αναπτύσσονται συνεχώς 

προσθέτοντας όλο και περισσότερες δυνατότητες και εργαλεία για την βοήθεια των 

προγραμματιστών. Όλο και περισσότερες εταιρίες βασίζονται στην γλώσσα Java για 

την ανάπτυξη λογισμικού, αρκετά ερευνητικά κέντρα βασίζουν το ερευνητικό τους 

έργο στην γλώσσα όπως και πολλά Πανεπιστήμια την έχουν εντάξει ήδη στο 

πρόγραμμα σπουδών τους και σε πολλά από αυτά βρίσκεται ως βασική γλώσσα 

εκμάθησης προγραμματισμού.  
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2.1.4 Χαρακτηριστικά της Java 

 

Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν κάποια επιμέρους στοιχεία που τις 

χαρακτηρίζουν. Μερικά από τα χαρακτηριστικά της Java είναι τα παρακάτω 

(Σφέτσος,2009) :  

 Είναι βασισμένη στο μοντέλο αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού αλλά στις 

τελευταίες εκδόσεις της ενσωματώνει και δυνατότητες συναρτησιακού 

προγραμματισμού. 

 Ως γλώσσα προγραμματισμού είναι απλή. Έχει χαρακτηριστικά από την C++ 

αλλά έχουν παραλειφθεί η χρήση των δεικτών και η διαχείριση της μνήμης. 

 Είναι γλώσσα που απαιτεί τη σωστή χρήση των τύπων δεδομένων. 

 Η μεταφερσιμότητα της μεταξύ λειτουργικών συστημάτων είναι δυνατή χωρίς 

καμία αλλαγή. 

 Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το οποίο παρέχεται από μηχανισμούς ασφαλείας. 

 Είναι υψηλού επιπέδου γλώσσα, καθώς η σύνταξη της εμφανίζεται περισσότερο 

στην Αγγλική γλώσσα παρά σε γλώσσα μηχανής. 

 Κάνει αυτόματη διαχείριση μνήμης, η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από ένα 

πρόγραμμα το garbage collector. Έτσι δεν χρειάζεται ο προγραμματιστής να 

επεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. 

 Υποστηρίζει διαδικτυακές εφαρμογές μέσω της τεχνολογίας των servlets και 

των σελίδων JSP. 

 Ενημερώνεται συνεχώς με τις τελευταίες τεχνολογίες. 

 Είναι εύκολη στην εκμάθηση. 

 

Η Java θεωρείται από πολλούς προγραμματιστές η πιο ολοκληρωμένη γλώσσα 

προγραμματισμού. Έχει αντλήσει πολλά θετικά στοιχεία από την C++ και 

ενσωματώθηκαν σε αυτήν πολλές σωστές τεχνικές προγραμματισμού. Ένα ακόμα κύριο 

στοιχείο που είναι άξιο αναφοράς είναι το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει στον 

προγραμματιστή ελέγχοντας τον κώδικα καθώς το αποτέλεσμα του θα είναι αξιόπιστο 

και ασφαλές. 
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Παρόλα τα θετικά στοιχεία της γλώσσας δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το αρνητικό 

της στοιχείο που δεν είναι άλλο πέρα από την ταχύτητα. Η Java για να είναι 

μεταφέρσιμη από λειτουργικό σύστημα σε λειτουργικό σύστημα μεταφράζει τον 

κώδικα σε κάποια ενδιάμεση μορφή και έπειτα αυτός με τη σειρά του μεταφράζεται σε 

γλώσσα μηχανής. Αυτή η επιπλέον ενέργεια που γίνεται έχει το τίμημα της ταχύτητας 

αλλά είναι μονόδρομος ώστε να παρουσιαστεί το χαρακτηριστικό της 

μεταφερσιμότητας. 

 

2.1.5 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 

 

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός ονομάζεται η μεθοδολογία ανάπτυξης 

προγραμμάτων όπου ο χειρισμός των σχετιζόμενων δεδομένων και λειτουργιών 

ενεργούν από κοινού μέσω μίας δομής που λειτουργεί ως αυτόματη οντότητα με τα 

δικά της χαρακτηριστικά. Η δομή αυτή ονομάζεται κλάση και από την κλάση μπορεί να 

δημιουργηθεί μία πληθώρα από αντικείμενα που αποτελούν πραγματικό στιγμιότυπο 

στη μνήμη του υπολογιστή. Η κλάση περιγράφει τα δεδομένα και τις λειτουργίες που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους και χρησιμοποιείται ως ένα καλούπι για τη 

δημιουργία αντικειμένων. 

Ένα αντικείμενο έχει τις δικές του ιδιότητες. Αυτές μπορεί να είναι κάποιες σταθερές 

όπως η θερμοκρασία βρασμού του νερού, αλλά και μεταβλητές που θα μπορούσε να 

είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και οι λειτουργίες 

με τις οποίες επηρεάζονται οι μεταβλητές αυτές. Αυτές ονομάζονται μέθοδοι και θα 

μπορούσε να είναι η ενεργοποίηση της μηχανής ενός αυτοκινήτου ή η αλλαγή 

θερμοκρασίας ενός φούρνου. 

 

2.1.6 Ιστορία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού 

 

Η έννοια του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού εμφανίστηκε τη δεκαετία του 

1960 αλλά καθιερώθηκε περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα. Η πρώτη 

αντικειμενοστρεφής γλώσσα ονομάστηκε Smalltalk από την εταιρία Xerox κατά τη 

διάρκεια μίας προσπάθειας για τη δημιουργία ενός προσωπικού υπολογιστή. Στη 
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γλώσσα αυτή όλοι οι τύποι δεδομένων ήταν κλάσεις και δεν υπήρχαν άλλες δομές 

δεδομένων. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η C++ στην οποία υπήρχαν πολλά 

αντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά και από την οποία επηρεάστηκαν πολλές άλλες 

γλώσσες προγραμματισμού και δημιουργήθηκαν εκδόσεις εισάγοντας ανάλογα 

χαρακτηριστικά. 

 Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η Java η οποία είναι πλήρως αντικειμενοστρεφής 

γλώσσα προγραμματισμού δόθηκε εκ νέου προσοχή από την κοινότητα, με αποτέλεσμα 

να είναι πλέον το επικρατέστερο μοντέλο προγραμματιστικού υποδείγματος. Σήμερα 

έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες που είναι πλήρως προσανατολισμένες στην 

αντικειμενοστρέφεια και είναι ανταγωνίστριες με την Java όπως η .NET. 

 

2.1.7 Χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού 

 

Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός έχει πολλά οφέλη. Τα πρώτα και πιο ορατά 

οφέλη βρίσκονται στο επίπεδο του κώδικα και στο επίπεδο της οργάνωσης. 

 Στο επίπεδο του κώδικα, τα πάντα γράφονται μία φορά και δεν υπάρχει 

επανάληψη του κώδικα. Με την τεχνική της κληρονομικότητας πολλά 

αντικείμενα μοιράζονται τον ίδιο κώδικα, ο οποίος με τη σειρά του υπάρχει σε 

μία υπέρκλάση και όλες οι υποκλάσεις αυτής απλά την κληρονομούν. Έτσι το 

μέγεθος της συγγραφής του κώδικα μειώνεται όπως, και τα περιθώρια για 

λάθος. Αυτό έχει ως συνέπεια τα bugs να είναι λιγότερα, η ποιότητα του κώδικα 

καλύτερη, και σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντικά κάποιος να ανατρέξει 

στον κώδικα αυτό η κατανόηση του είναι πιο εύκολη και πιο απλή. Το 

αποτέλεσμα αυτού του χαρακτηριστικού στην συντήρηση του κώδικα είναι 

εμφανές. 

 Στο επίπεδο της οργάνωσης η τεχνική της αφαίρεσης είναι καταλυτική. Τα 

μεγαλύτερα προβλήματα αναλύονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνονται 

αντιληπτά από όλους και έτσι τα περιθώρια για μελλοντικά προβλήματα είναι 

στενά και η συντήρηση του κώδικα ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.  
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Τα βασικά πλεονεκτήματα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού έχουν 

πολλές ομοιότητες με τα πλεονεκτήματα της γλώσσας προγραμματισμού Java που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Μιλώντας όμως γενικότερα για τον αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμό, τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι : 

 η εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς τα αντικείμενα είναι αυτόνομα 

μεταξύ τους και κάθε ένα κάνει την δική του δουλειά ενώ το αποτέλεσμα 

έρχεται από το σύνολο των αντικειμένων. 

 Η επαναχρησιμοποίηση κώδικα, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιείται ο 

ίδιος κώδικας ώστε να δημιουργηθούν τα αντικείμενα που θα μας 

οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η τεχνική της κληρονομικότητας 

βοηθάει στη δημιουργία μίας γενικής κατηγορίας (υπερκλάση) η οποία 

έπειτα χωρίζεται σε υποκατηγορίες (υποκλάσεις) υιοθετώντας τις μεθόδους 

και τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής. 

 Η ευελιξία στην διαχείριση των λειτουργιών ενός αντικειμένου με την 

τεχνική του πολυμορφισμού, όπου μία λειτουργία μπορεί να 

μετασχηματιστεί από κατηγορία σε κατηγορία ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες και έτσι η λειτουργία αυτή να έχει πολλές μορφές. 

 Η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση 

μελλοντικού προβλήματος, καθώς τα προβλήματα που πιθανός 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του προγράμματος έχουν 

διασπαστεί στις απλούστερες τους μορφές και έτσι είναι πιο εύκολα 

κατανοητά. Ως αποτέλεσμα αυτού η συντήρηση του κώδικα συνολικά είναι 

απλούστερη. 

 Ένα πρόγραμμα μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα και αυτά να 

διαμοιραστούν σε διαφορετικές ομάδες προγραμματιστών με σκοπό την 

ταχύτερη ολοκλήρωση της συγγραφής του προγράμματος αυτού. Ένα 

βασικό στοιχείο που δεν μπορεί να παραληφθεί είναι ότι η κάθε μία ομάδα 

έχει να εκτελέσει ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος και έτσι τα 

προβλήματα που πιθανώς θα έχει θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. 

 Ενισχύεται η επεκτασιμότητα σε μελλοντικό στάδιο. Η διαδικασία 

επέκτασης μίας υπάρχουσας εφαρμογής μπορεί συνήθως να βασιστεί στα 

ήδη υπάρχοντα αντικείμενα και στα χαρακτηριστικά τους και στις 

λειτουργίες που έχουν ήδη δομηθεί. 
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 Χαμηλότερο κόστος. Με τη σωστή οργάνωση των αντικειμένων, των 

χαρακτηριστικών τους και των λειτουργιών τους όλα είναι σωστά 

οργανωμένα και κατανοητά. Αυτό στο τέλος της συγγραφής του λογισμικού 

έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του συνολικού κόστους. 

 Συγγραφή ποιοτικού λογισμικού, μειώνοντας το ενδεχόμενο λάθους στο 

ελάχιστο και κερδίζοντας πόρους και χρόνο από την ταχύτητα στην 

ανάπτυξη του λογισμικού. Επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του κώδικα και 

επιπλέον επαλήθευση στις λειτουργίες και στην σωστή τους εκτέλεση. Έτσι 

το λογισμικό που παράγεται είναι υψηλής ποιότητας.  

 

Όπως είναι φυσικό ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός έχει και τα μειονεκτήματά 

του. 

 Η διαδικασία εντρύφησης στον τρόπο σκέψης για την δημιουργία λογισμικού 

που βασίζεται στην αλληλεπίδραση αντικειμένων είναι δύσκολη στην αρχή. 

Έννοιες όπως κληρονομικότητα και πολυμορφισμός μπορεί να δυσκολέψουν 

αρκετά κάποιον αρχάριο στην κατανόηση τους, αλλά και στην πρακτική 

εφαρμογή τους κατά τη διαδικασία επίλυσης κάποιου μεγαλύτερου 

προβλήματος. 

 Το συνολικό μέγεθος του λογισμικού σε γραμμές κώδικα είναι μεγαλύτερο. 

Συνήθως τα διαδικαστικά προγράμματα καταλαμβάνουν λιγότερες γραμμές 

κώδικα. 

 Το μεγαλύτερο τίμημα που έχει να πληρώσει ένα λογισμικό γραμμένο με 

αντικειμενοστρέφεια είναι η ταχύτητα εκτέλεσης καθώς οι λειτουργίες που έχει 

να εκτελέσει χρειάζονται περισσότερες οδηγίες. 

 Η προσπάθεια που χρειάζεται από τους προγραμματιστές για την δημιουργία 

του λογισμικού είναι πολύ μεγαλύτερη από τα διαδικαστικά προγράμματα. Πιο 

συγκεκριμένα πριν ακόμα δημιουργηθεί ένα αντικείμενο χρειάζονται πολλές 

γραμμές κώδικα και έτσι χρειάζεται περισσότερος χρόνος άρα και οικονομικοί 

πόροι. 
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2.2 Ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές 

 

2.2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται επίσης γενικά η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, πως και γιατί έχει εδραιωθεί στον κόσμο τον εικοστό πρώτο αιώνα. Έπειτα 

στην ενότητα 2.2.3 γίνεται μία ανασκόπηση κάποιων συστημάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης με στόχο την εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού και την ενότητα 2.2.4 

παρουσιάζονται τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχουν υλικό στην 

ελληνική γλώσσα. Τέλος στην ενότητα 2.2.5 παρουσιάζεται ένας συγκριτικός πίνακας 

των συστημάτων αυτών που περιλαμβάνει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τα 

συστήματα που μελετήθηκαν και γίνεται μία εισαγωγή στην εφαρμογή που 

δημιουργήθηκε. 

 

2.2.2 E-learning 

 

Στις μέρες μας οι εξελίξεις σε τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της τεχνολογίας 

τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό επίπεδο γίνονται με 

ραγδαίους ρυθμούς και έτσι γεννήθηκε πλέον η ανάγκη της δια βίου μάθησης, με την 

οποία μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει στις αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά. Η 

παγκοσμιοποίηση και το internet έχουν βοηθήσει αρκετά τον τομέα της εκπαίδευσης 

καθώς η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πλέον πολύ εύκολη και ανά πάσα στιγμή. 

Φυσικά και η πρόσβαση στην πληροφορία μπορεί να γίνει είτε ασύγχρονα και χωρίς 

ούτε την φυσική παρουσία του μαθητευόμενου αλλά και ούτε του καθηγητή είτε 

υποστηρικτικά ως προς το συμβατικό τρόπο μάθησης που δεν είναι άλλος από την 

πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία.  

Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, τα βίντεο, το κείμενο, τις εικόνες και τον 

ήχο έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές που εμπλουτίζονται καθημερινά, με τρόπους που 

παρέχουν στον αναγνώστη υλικό για την βαθύτερη κατανόηση του επιλεγμένου 

θέματος. Η μετάδοση της πληροφορίας μπορεί να γίνει είτε από την εφαρμογή, είτε από 

κάποιο CD-ROM είτε από κάποια μορφή παιχνιδιού είτε από άλλες μορφές. 
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2.2.3 Καταγραφή συστημάτων e-learning που υπάρχουν 

 

2.2.3.1 W3Schools 

 

Υπάρχουν διάφορες e-learning εφαρμογές στο internet όπου μπορεί κάποιος να τις 

χρησιμοποιήσει για την εκμάθηση προγραμματισμού. Υπάρχουν σε διάφορες μορφές 

και μπορεί κανείς να τις ανακαλύψει κάνοντας μία μικρή έρευνα στις μηχανές 

αναζήτησης.  

Η πιο γνωστή από αυτές είναι το http://www.w3schools.com όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 2-1 παρακάτω. Είναι μία εφαρμογή εκμάθησης προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται ευρέως είτε είναι αρχάριοι οι χρήστες είτε και πιο έμπειροι καθώς 

παρουσιάζει διάφορες γλώσσες προγραμματισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο 

επισκέπτης να εντοπίσει αυτό που ψάχνει εύκολα, γρήγορα και παρουσιασμένο με 

κατανοητό τρόπο. Παρουσιάζει γλώσσες προγραμματισμού όπως HTML, CSS , 

JavaScript , PHP , AJAX , angularJS , jQuery και SQL. 

 Παρουσιάζει ένα μεγάλο μέρος της εκάστοτε γλώσσας σε μικρά κεφάλαια με μία μικρή 

θεωρία που εξηγεί τις εντολές και τη ροή που χρησιμοποιούνται και μετά θέτει ένα 

μικρό παράδειγμα λυμένης άσκησης για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.  

 

 

Εικόνα 2-1 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής w3schools 

http://www.w3schools.com/


 

 

14 

 

 

Επίσης, δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να προσπαθήσει να επέμβει στην λυμένη 

άσκηση και να τρέξει τον κώδικα όταν έχει ολοκληρώσει την προσπάθεια του και 

εμφανίζει το αποτέλεσμα σε μία διπλανή οθόνη. Όταν ο επισκέπτης έχει ολοκληρώσει 

το κομμάτι της θεωρίας και θεωρήσει ότι είναι έτοιμος μπορεί να αξιολογηθεί με ένα 

κουίζ ερωτήσεων όπου γίνετε η καταγραφή των αποτελεσμάτων και ο χρόνος που 

χρησιμοποιήθηκε για να επιλυθεί αυτό το κουίζ. Στην Εικόνα 2-2 παρουσιάζεται η 

σελίδα με το αποτέλεσμα του χρήστη έπειτα από την αξιολόγηση του και στην Εικόνα 

2-3 είναι η σελίδα με τις απαντήσεις που έχει δώσει ο χρήστης επισημαίνοντας τις 

σωστές. 

 

Εικόνα 2-2 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής w3schools 
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Εικόνα 2-3 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής w3schools 

 

Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα εγγραφής χρήστη και έτσι τα αποτελέσματα δεν είναι 

προσωπικά και δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάκτησης τους. Διαθέτει όμως μία μεγάλη 

γκάμα εντολών και εμφανίζει τον κώδικα με διάφορους διαθέσιμους τρόπους και αυτός 

είναι ο κύριος λόγος που είναι τόσο χρήσιμο και διαδεδομένο. 

 

2.2.3.2 Codeacademy 

 

Μία ακόμα ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή e-learning είναι το 

https://www.codecademy.com. Η φιλοσοφία του είναι τελείως διαφορετική από το 

w3schools και στόχος του είναι να εισάγει τον χρήστη στον προγραμματισμό. Το κοινό 

που ενδιαφέρει το codeacademy είναι οι αρχάριοι στον προγραμματισμό και στην 

εκάστοτε γλώσσα. 

Για να εμφανιστεί η λίστα με τα διαθέσιμα μαθήματα σε αυτή την εφαρμογή χρειάζεται 

να γίνει εγγραφή από τον κάθε χρήστη με μοναδικό κωδικό. Έπειτα του εμφανίζεται η 

λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες προγραμματισμού. Μερικές από αυτές όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 2-4 είναι οι Html ,  CSS, JavaScript, python, ruby , java, PHP. Περιέχει 

επίσης βιβλιοθήκες της JavaScript όπως η jQuery ,η ReactJS και η Angular JS. Σε κάθε 

https://www.codecademy.com/
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κεφάλαιο περιέχει επίσης περίπου τον χρόνο που εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί ο χρήστης 

για να ολοκληρωθεί. 

 

 

Εικόνα 2-4 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής codeacademy 

 

Όπως φαίνεται  και στην Εικόνα 2-5 η εφαρμογή χωρίζεται σε κλειδωμένα κεφάλαια τα 

οποία ξεκλειδώνονται κάθε φορά που ο χρήστης τελειώνει ένα κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 

περιέχει ένα μικρό κομμάτι θεωρίας, χρήσιμες πληροφορίες αριθμημένες σε βήματα και 

μία κονσόλα για να γράψει ο χρήστης κώδικα (Εικόνα 2-6). Τα βήματα παρέχουν 

πληροφορίες για να ολοκληρώσει ο χρήστης την άσκηση στην κονσόλα και να 

ξεκλειδωθεί το κεφάλαιο. Παρέχεται επίσης στο χρήστη η δυνατότητα για ατελείωτο 

αριθμό προσπαθειών για να απαντηθεί σωστά η θεωρία. Ο χρήστης μπορεί να 

αποσυνδεθεί από την εφαρμογή και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε όποτε 

θελήσει.  
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Εικόνα 2-5 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής codeacademy 

 

 

Εικόνα 2-6 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής codeacademy 

 

Επίσης παρέχετε και πίνακας που εμφανίζει την πρόοδο του χρήστη στην εκάστοτε 

γλώσσα. Τέλος αυτό αναφέρεται μόνο στην δωρεάν έκδοση και εάν επιθυμεί κανείς για 

περαιτέρω εμβάθυνση μπορεί να καλέσει την έκδοση Pro στην οποία παρέχονται 

ερωτήσεις κλειστού τύπου κουίζ ερωτήσεων και άλλα κεφάλαια προς επίλυση.  
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Επόμενη διαδεδομένη εφαρμογή με εκπαιδευτικό υλικό είναι το 

https://www.tutorialspoint.com. Στην Εικόνα 2-7 παρουσιάζεται η σελίδα με το 

εκπαιδευτικό υλικό της εφαρμογής.  

 

 

Εικόνα 2-7 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής tutorialspoint 

 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εκμάθηση της γλώσσας που τον ενδιαφέρει η οποία 

παρουσιάζεται μέσα από μικρά κεφάλαια αλλά και μέσω βίντεο. Δίνεται επίσης η 

ευκαιρία για εκμάθηση πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης όπως το joomla και 

wordpress. Τα δεδομένα που μπορεί να ανατρέξει ένας χρήστης είναι πάρα πολλά. Η 

κατηγοριοποίηση της εφαρμογής γίνεται σε μεγάλα κεφάλαια όπως το digital 

marketing, το web development και το managment. Ο χρήστης αφού εγγραφεί στον 

ιστόχωρο έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με συγκεκριμένο καθηγητή της αρεσκείας 

του και να συζητήσει μαζί του μέσω μηνυμάτων και συνεδρίασης μέσω βίντεο. Δεν 

διατηρεί όμως ιστορικό για τον χρήστη σχετικά με τον κώδικα που έχει γράψει και 

αξιολόγηση του.  

 

https://www.tutorialspoint.com/
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Εικόνα 2-8 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής tutorialspoint 

 

Όσον αφορά την εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού υπάρχουν κεφάλαια που μπορεί 

να επιλέξει ο χρήστης για να διαβάσει το κομμάτι της θεωρίας που περιλαμβάνει και 

του εμφανίζεται και μία λυμένη άσκηση για την βαθύτερη κατανόηση του κεφαλαίου 

αυτού. Στην Εικόνα 2-8 παρουσιάζεται ένα μάθημα της γλώσσας .NET και το οποίο 

δίνεται στον χρήστη με βίντεο. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συγγραφής κώδικα σε 

συγκεκριμένη ενότητα στον ιστοχώρο καθώς και μερικά εργαλεία που βοηθάνε την 

συγγραφή κώδικα όπως CSS formatter, CSS minifier, JavaScript formatter και 

JavaScript minifier.  
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2.2.3.3 Chortle 

 

Μία ακόμα ιστοσελίδα στη μεγάλη λίστα της κατηγορίας με εκπαιδευτικό υλικό είναι 

το https://chortle.ccsu.edu. Το υλικό που εμπεριέχεται δεν καλύπτει τα κεφάλαια που 

καλύπτουν οι προηγούμενες ιστοσελίδες, ενώ οι γλώσσες προγραμματισμού που 

καλύπτει είναι η java , η assembly , η C και η QBasic. Η Εικόνα 2-9 παρουσιάζει την 

σελίδα της γλώσσας προγραμματισμού Java και τα κεφάλαια στα οποία είναι 

χωρισμένη η θεωρία ενώ στην Εικόνα 2-10 εμφανίζεται η εικόνα με την θεωρία και 

στην Εικόνα 2-11 η εικόνα με τις ερωτήσεις πριν τις απαντήσει ο χρήστης. Το σύστημα 

δεν περιέχει κάποια μορφή εγγραφής χρήστη αλλά αξιολογείται ο επισκέπτης σε κάθε 

κεφάλαιο με μορφή κουίζ ερωτήσεων ενώ παραθέτει στον επισκέπτη και λυμένες 

ασκήσεις. Δεν εμφανίζεται όμως σε κανένα σημείο του ιστοχώρου αυτού η επιλογή ο 

χρήστης να γράψει τον κώδικα που έχει σκεφτεί.  

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το υλικό στο κάθε κεφαλαίο είναι εμφανίζοντας 

τη θεωρία, τις εικόνες και παράλληλα σε κάποια σημεία και ασκήσεις με τα 

αποτελέσματα τους αλλά και κάποια κενά. Εκεί καλείται ο επισκέπτης να βρει τη λύση, 

παρόλα αυτά σε μεταγενέστερο στάδιο η άσκηση εμφανίζεται λυμένη σε κάθε 

περίπτωση.  

 

Εικόνα 2-9 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής chortle 

 

https://chortle.ccsu.edu/
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Εικόνα 2-10 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής chortle 

  

Εικόνα 2-11 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής chortle 

 

2.2.3.4 Codingbat 

 

Μία ακόμα εφαρμογή της ίδιας κατηγορίας είναι το www.codingbat.com. Η ύλη που 

περιλαμβάνει η εφαρμογή καλύπτει την Java και την Python. Η κάθε γλώσσα χωρίζεται 

σε κεφάλαια όπως στην Εικόνα 2-12 και μέσα στα κεφάλαια υπάρχουν υποκεφάλαια τα 

οποία περιλαμβάνουν μια κεφαλίδα που εξηγεί τι οφείλει να κάνει ο χρήστης και ένα 

πλαίσιο κειμένου στο οποίο ο χρήστης καλείται να γράψει τον κώδικα του. Υπάρχει 

www.codingbat.com
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κουμπί στην εφαρμογή που μπορεί να εμφανίσει κάποια βοήθεια στον χρήστη 

εξηγώντας την άσκηση. Στο τέλος εμφανίζεται η δυνατότητα γραφήματος της προόδου 

του μαθητή. 

 

Εικόνα 2-12 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής codingbat 

 

Ένας ακόμα τρόπος για την εκμάθηση μίας γλώσσας προγραμματισμού σε αυτόν το 

ιστοχώρο είναι το βίντεο. Δεν υπάρχει σε όλα τα κεφάλαια αλλά όπου υπάρχει η 

προσπάθεια είναι αξιοπρόσεκτη.  
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2.2.4 Εφαρμογές e-learning στα ελληνικά 

 

2.2.4.1 it.uom 

 

Οι εφαρμογές που υπάρχουν σε ελληνική γλώσσα είναι σαφώς λιγότερες σε αριθμό 

αλλά δεν υστερούν σε ποιότητα. Υπάρχουν εφαρμογές που αντιπροσωπεύουν ελληνικά 

πανεπιστήμια αλλά και άλλες όχι. Μία εφαρμογή από αυτές είναι η 

http://www.it.uom.gr. Η εφαρμογή αυτή ανήκει στο τμήμα Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δημιουργήθηκε το 1994 και συμμετέχει σε πολλά έργα 

τεχνολογίας πληροφοριών. Η ύλη του δεν περιορίζεται στα πλαίσια του 

προγραμματισμού παρόλο που ένα μεγάλο μέρος της αναφέρεται σε αυτό. Διατίθενται 

πληροφορίες γενικές για την χρήση υπολογιστή, εγχειρίδιο για τον προσωπικό 

υπολογιστή,  υλικό για παράλληλες αρχιτεκτονικές , σχεδιασμό αλγορίθμων και 

διάφορο άλλο υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο είτε σε αρχάριους χρήστες 

προσωπικού υπολογιστή είτε σε κάποιον πιο εξειδικευμένο χρήστη που θέλει να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του. 

 

Εικόνα 2-13 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής it.uom 

 

Όσον αφορά το πεδίο του προγραμματισμού το υλικό που περιλαμβάνεται αναφέρεται 

στις γλώσσες Html, JavaScript XML , assembly , C , C++ , Java και Pearl. Στην εικόνα 

http://www.it.uom.gr/
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2-13 παρουσιάζεται συνολικά η θεωρία της γλώσσας προγραμματισμού Java ενώ στην 

εικόνα 2-14 γίνεται η παρουσίαση του περιεχομένου ενός κεφαλαίου. Η κάθε γλώσσα 

χωρίζεται σε κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο έχει θεωρία. Στην γλώσσα 

προγραμματισμού Java συγκεκριμένα το κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε πολλά 

υποκεφάλαια για την ευκολότερη κατανόηση τους. Παρατίθενται οι εντολές της 

γλώσσας και από το τέταρτο κεφάλαιο και έπειτα προχωράει σε αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμό. 

 

 

Εικόνα 2-14 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής it.uom 

 

Επιπλέον διατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι για τον μαθητή και πληροφορίες για τις πηγές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του ιστοχώρου αυτού. Δεν 

χρησιμοποιείται όμως πουθενά μητρώο καταγραφής χρηστών και δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να επεξεργαστούν κώδικα. 
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2.2.4.2 Conta.uom 

 

Ένας άλλος ιστότοπος που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το 

www.conta.uom.gr. Η κεντρική οθόνη της σελίδας αυτής εμφανίζεται στην εικόνα 2-15. 

Πιο συγκεκριμένα είναι εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης του διατμηματικού 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το 

εργαστήριο δραστηριοποιείται σε περιοχές έρευνας των τεχνολογιών δικτύων 

υπολογιστών, σε τεχνο-οικονομικές τεχνολογίες, στην ηλεκτρονική μάθηση, στην 

ηλεκτρονική επιχείρηση και στο ηλεκτρονικό. Εστιάζοντας στην ύλη του 

προγραμματισμού και στη γλώσσα Java υπάρχουν τριάντα κεφάλαια που καλύπτουν τις 

εντολές της γλώσσας και την αντικειμενοστρέφεια. Η ύλη καλύπτεται με θεωρία και 

εμφάνιση κώδικα παραθέτοντας λυμένες ασκήσεις στον επισκέπτη όπως την Εικόνα 2-

16. 

 

Εικόνα 2-15 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής conta.uom 

 

www.conta.uom.gr
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Εικόνα 2-16 Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής εφαρμογής conta.uom 

 

Ο ιστοχώρος παρουσιάζει ένα κομμάτι θεωρίας για το κάθε κεφάλαιο και έπειτα με 

διαφορετικό χρώμα στη γραφή παρουσιάζει μία λυμένη άσκηση για την θεωρία που 

προαναφέρθηκε. Όπως και στις προηγούμενες ελληνικές εφαρμογές δεν υπάρχει κάποιο 

σύστημα εγγραφής χρήστη. Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής κώδικα για 

την γλώσσα που επιλέγει ο επισκέπτης άρα ούτε και αξιολόγηση του. 

 Βέβαια εκτός από τις ιστοσελίδες που κύριο αντικείμενο τους είναι η εκμάθηση του 

επισκέπτη υπάρχουν και άλλοι τρόποι ώστε να μπορέσει κανείς να εμβαθύνει στον 

προγραμματισμό. Υπάρχουν διάφορα βίντεο από επαγγελματίες σε διάφορους άλλους 

ιστοτόπους που η εύρεση τους είναι πραγματικά εύκολη. Υπάρχουν δημοσιευμένα 

επίσης αρχεία κειμένου , και στην ελληνική γλώσσα ,  που μπορεί κανείς να διαβάσει 

και να παρακολουθήσει μαθήματα σε πανεπιστήμια δωρεάν. 
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2.2.5 Συγκριτικός πίνακας άλλων διαδικτυακών εφαρμογών 

 

URL Θεωρία και 

λυμένες 

ασκήσεις 

Βίντεο Σύστημα 

συγγραφή

ς κώδικα 

Σύστημα 

εγγραφή

ς χρήστη 

Σύστημα 

αξιολόγηση

ς χρήστη 

www.w3schools. 

com 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

www.codecademy. 

com 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

www.tutorialspoint.c

om 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

chortle.ccsu.edu ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

www.codingbat. 

com 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

www.it.uom.gr ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

www.conta.uom.gr ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Συγκεντρωτικός πίνακας διαδικτυακών εφαρμογών 

 

Στον παραπάνω συγκριτικό πίνακα βλέπουμε πως η κάθε εφαρμογή έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να ακολουθείται για την κάλυψη 

της ύλης για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού. Υπάρχουν εφαρμογές που 

είναι ευρέως διαδεδομένες αλλά και αυτές δεν καλύπτουν όλα τα πεδία του πίνακα. 

Όλα όμως καλύπτουν επιτυχώς την ύλη που θέλουν να αποδώσουν στον επισκέπτη 

ώστε να μάθει τις βασικές αρχές της επιλεγμένης γλώσσας προγραμματισμού.  

Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

περιέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγραφής χρήστη και διαχείρισης λογαριασμού , 

αξιολόγησης του χρήστη με ερωτήσεις κλειστού τύπου και δυνατότητα να δει τα λάθη 

του μετά από κάθε προσπάθεια επίλυσης του κουίζ. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης 

και πλαίσιο για να γράψει ο χρήστης κώδικα και κείμενο για να μπορέσει να 

αξιολογήσει τον εαυτό του παραθέτοντας του μία βοήθεια σε περίπτωση που την 

χρειαστεί και την λύση , δίπλα στην απάντηση που μόλις έχει δώσει. Η συγγραφή του 

κώδικα που έχει γίνει από το χρήστη αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων της 
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εφαρμογής με σκοπό να μπορεί ο συγκεκριμένος χρήστης να ανατρέξει στην απάντηση 

που έχει δώσει, είτε για να συνεχίσει από το σημείο που έμεινε για την ολοκλήρωση της 

άσκησης είτε για να ξαναδιαβάσει αυτά που είχε γράψει. 
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έρευνα που έχει γίνει για τη δημιουργία αυτής της 

εφαρμογής και στην ενότητα 3.3 περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

για την υλοποίηση της εφαρμογής. Παρακάτω στο κεφάλαιο 3.4 αναλύονται οι 

εναλλακτικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία μίας παρόμοιας εφαρμογής. Τέλος στην ενότητα 3.5 παρουσιάζονται τα 

στάδια που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία της εφαρμογής αυτής. 

 

3.2 Έρευνα  

 

Για την δημιουργία της εφαρμογής απαιτήθηκε αρκετή έρευνα ως προς τις τεχνολογίες 

και τη θεματολογία που στην συνέχεια θα αποτελούσαν τη βάση για την δημιουργία της 

εφαρμογής αυτής. 

 

 Συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για γλώσσες προγραμματισμού 

Έγινε εκτεταμένη έρευνα στις υπάρχουσες εφαρμογές που έχουν ως στόχο την 

εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στα 

περισσότερα από τα συστήματα αυτά που η θεματολογία τους είναι στην 

ελληνική γλώσσα, το περιεχόμενο τους είναι είτε ελλιπές, είτε ξεπερασμένο και 

οι δυνατότητες της εκάστοτε εφαρμογής μικρές. 

 

 Η γλώσσα προγραμματισμού 

Η γλώσσα προγραμματισμού της εφαρμογής επιλέχθηκε να είναι η PHP, 

παρόλα αυτά έπρεπε να γίνει εκτενής μελέτη της γλώσσας και κατανόηση της 

αντικειμενοστρεφούς τεχνικής προγραμματισμού για την υλοποίηση της 

εφαρμογής. 
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 Επιπλέον τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Για τη δημιουργίας της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα PHP. Η γλώσσα 

όμως χρειάζεται και την βοήθεια ενός εξυπηρετητή παγκόσμιου ιστού, τον 

Apache ο οποίος συνεργάζεται και με την MySQL που επιλέχθηκε ως σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων. 

 

3.3 Οι τεχνολογίες της εφαρμογής 

 

Η συγγραφή της εφαρμογής έγινε με αντικειμενοστρεφή τρόπο γραφής, και παρόλο που 

παρουσιάζει την γλώσσα Java δημιουργήθηκε με μία διαφορετική γλώσσα, την PHP ( 

Hypertext Preprocessor ) και πιο συγκεκριμένα η έκδοση 7.  

Για την παρουσίαση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η HTML και η μορφοποίηση των 

σελίδων με CSS 3. Επίσης η εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνολογία mobile friendly 

πράγμα που της επιτρέπει να είναι λειτουργική σε όλες τις διαστάσεις οθονών αλλά και 

τις συσκευές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το Bootstrap, το οποίο έχει, 

ανάμεσα στις υπόλοιπες λειτουργίες, και ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει να αλλάζει η 

μορφή της σελίδας στις διάφορες διαστάσεις των οθονών. Για την βέλτιστη 

παρουσίαση της εφαρμογής και την δημιουργία κάποιων εφέ χρησιμοποιήθηκε και η 

βιβλιοθήκη της JavaScript η  jQuery. 

Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων της MySQL.  

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο XAMPP, ένα 

εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων, τοπικά στον υπολογιστή, χωρίς να είναι απαραίτητη 

η σύνδεση στο διαδίκτυο, το οποίο με την εγκατάσταση του επιτρέπει στον υπολογιστή 

να έχει σύνδεση με την βάση δεδομένων και την γλώσσα PHP. 
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3.4 Εναλλακτικές τεχνολογίες 

 

Η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού αρχικά ήταν η PHP. Η επιλογή της γλώσσας 

προγραμματισμού PHP έγινε γιατί είναι μία γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού 

κώδικα, είναι αρκετά απλή γλώσσα προγραμματισμού και λειτουργεί άψογα σε όλες τις 

πλατφόρμες. Η ευκολία που προσαρμόζεται με μία γλώσσα σήμανσης όπως η γλώσσα 

Html είναι μεγάλη. 

 Τέλος στην ελληνική κοινωνία οι γλώσσα PHP είναι ευρέως διαδεδομένη και το 

μέλλον της γλώσσας αυτής προμηνύεται λαμπρό. Η δημοτικότητα της γλώσσας είναι 

τέτοια που έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη κοινότητα γύρω από την γλώσσα PHP η οποία 

μπορεί να βοηθήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή στην επίλυση πιθανών προβλημάτων.  

Αυτό όμως δεν αποκλείει το γεγονός πως η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί και με εναλλακτικές τεχνολογίες. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από 

αυτές. 

Η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν η Java η 

οποία είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να υποστηρίξει εφαρμογές στο 

διαδίκτυο. 

Μία ακόμη γλώσσα που θα μπορούσε να έχει επιλεχθεί είναι η Python, η οποία είναι 

μία υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού και παρέχει ευκολίες στην συγγραφή 

κώδικα. Θεωρείται πως είναι εύκολη στην εκμάθηση γλώσσα και έχει βιβλιοθήκες που 

θα μπορούσα να βοηθήσουν στην συγγραφή της εφαρμογής. 

Το σύστημα διαχείρισης της βάσης  δεδομένων της εφαρμογής είναι η MySQL. Φυσικά 

θα μπορούσε να είναι και η PostgreSQL η οποία είναι ανοιχτού κώδικα και έχει πολλές 

δυνατότητες. 

Από την άλλη πλευρά αν δεν θέλαμε δυναμικό περιεχόμενο και δυνατότητες ανάκτησης 

δεδομένων σε μεταγενέστερο επίπεδο, η εφαρμογή θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί 

μόνο με τη χρήση Html και CSS, αλλά αυτού του τύπου των ιστοσελίδων έχουν 

εγκαταλειφτεί αρκετά χρόνια πριν. 
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3.5 Δημιουργία της εκπαιδευτικής εφαρμογής 

 

Η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία 

που αποτελείται από αρκετά βήματα. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από αυτά. 

 Εξοικείωση με τη χρήση της PHP και της Java. 

Η εκτεταμένη χρήση της γλώσσας PHP ήταν προϋπόθεση για τη δημιουργία της 

εφαρμογής. Έτσι η εξοικείωση με τη χρήση των γλωσσών αυτών έγινε από 

βίντεο στο YouTube και δημιουργία μικρών δοκιμαστικών έργων πριν τη 

δημιουργία της εφαρμογής τόσο στην PHP που χρησιμοποιήθηκε στην 

συγγραφή της εφαρμογής όσο και στη Java που αποτελεί την θεματολογία της 

εφαρμογής αυτής. 

 Σχεδίαση του εικαστικού μέρους την ιστοσελίδας. 

Σε αυτό το βήμα έγινε χρήση της HTML και της CSS όπου έγιναν και οι πρώτες 

σελίδες του ιστοτόπου όπως η «αρχική» σελίδα και η σελίδα «Σχετικά με εμάς». 

Έγινε επίσης η κεφαλίδα και το υποσέλιδο της σελίδας οι οποίες χρειάζονται 

μικρές παραμετροποιήσεις στις εσωτερικές σελίδες. 

 Δημιουργία δυναμικών σελίδων. 

Στο επόμενο στάδιο έγινε η δημιουργία των σελίδων που έχουν δυναμικό 

περιεχόμενο, σελίδες όπως η σελίδα που παρουσιάζει την θεωρία, τις ασκήσεις, 

τις λυμένες ασκήσεις και την σελίδα με το σύστημα ερωτοαπαντήσεων. 

 Δημιουργία ρόλων. 

Έγινε επιλογή ρόλων που θα υπάρχουν στην εφαρμογή και ποιες οι 

αρμοδιότητες τους. Ο διαχειριστής, ο εγγεγραμμένος χρήστης και ο επισκέπτης 

είναι οι ρόλοι. 

 Επιλογή ύλης και διαχωρισμός σε κεφάλαια. 

Έγινε επιλογή των δομών της γλώσσας Java ποία μέρη που θα παρουσιαστούν 

στην εφαρμογή και έπειτα έγινε διαχωρισμός τους σε κεφάλαια. Έπειτα 

σύμφωνα με την θεωρία του κάθε κεφαλαίου δημιουργήθηκαν οι ασκήσεις και 

οι ερωτήσεις με τις ανάλογες απαντήσεις. 

 Δοκιμή εφαρμογής. 

Μόλις ολοκληρώθηκε και η εισαγωγή  των δεδομένων στην εφαρμογή έγινε 

χρήση της εφαρμογής προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανά λάθη στον κώδικα 

και στην ύλη. Με την κάθε εμφάνιση λάθους στον κώδικα, υπήρχαν οι ανάλογες 
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δοκιμές με σκοπό την ορθή λειτουργία της εφαρμογής και την διόρθωση των 

σφαλμάτων. 
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4 Ανάλυση και σχεδίαση συστήματος εκμάθησης Java 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση της εφαρμογής. Παρουσιάζονται οι 

διαφορετικοί ρόλοι που έχει ο κάθε χρήστης της εφαρμογής και ποιες οι αρμοδιότητες 

τους. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυνατότητες του κάθε επισκέπτη 

και πώς μπορεί να αλλάξει ο ρόλος τους στην εφαρμογή. Αναλύονται τα βήματα που 

κάνει ο επισκέπτης για να γίνει εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής, και έπειτα 

παρουσιάζονται και οι αρμοδιότητες του διαχειριστή και πως μπορεί να επεξεργαστεί 

τα δεδομένα της εφαρμογής. 

 

4.2 Η ύλη της εφαρμογής 

 

Η θεματολογία της εφαρμογής κυμαίνεται γύρω από την εκμάθηση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java. Οι απαιτήσεις για να ακολουθήσει ένας επισκέπτης το 

πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας είναι μηδενικές. Δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις 

προγραμματισμού ή γνώσεις Java. Σκοπός της εφαρμογής είναι ο επισκέπτης να 

διδαχθεί μέσα από μία σειρά μαθημάτων τις βασικές αρχές της γλώσσας αλλά και μία 

πρώτη γνωριμία με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Στο πέρας της 

διδασκαλίας του ο μαθητευόμενος υποθέτουμε, έννοιες όπως αντικείμενο, κλάση, 

μέθοδος και κληρονομικότητα θα είναι οικείες. 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν εκτός από τη θεωρία και συμπληρωματικές λυμένες 

ασκήσεις όπου μπορεί να διαβάσει ο μαθητής, ασκήσεις που μπορεί να λύσει ο μαθητής 

και τέλος ένα σύστημα ερωτοαπαντήσεων όπου ο μαθητής αυτός αξιολογείται με 

άριστη βαθμολογία το 100%. Ελάχιστη βαθμολογία στο σύστημα των 

ερωτοαπαντήσεων για να προχωρήσει ο χρήστης στο επόμενο κεφάλαιο είναι το 70%, 

καθώς σε μικρότερο βαθμό υποθέτουμε ότι είναι αναγκαία η επανάληψη της θεωρίας 

και η επανεξέταση του μαθητή. 



 

 

35 

 

Η εφαρμογή παρουσιάζει το σύνολο της ύλης της σε πέντε κεφάλαια. Φυσικά σε 

μεταγενέστερο στάδιο η εφαρμογή μπορεί να εμπλουτιστεί με περισσότερα κεφάλαια 

με μεγαλύτερη εμβάθυνση στην ύλη της γλώσσας παρουσιάζοντας όλο και 

περισσότερες βιβλιοθήκες, γραφικά, και προσθέτοντας μεγαλύτερη δυσκολία και 

πολυπλοκότητα στις ασκήσεις. Τέλος μπορεί να παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη 

εφαρμογή παρουσιάζοντας την γλώσσα εις βάθος σε μεταγενέστερο επίπεδο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται μερικά ιστορικά στοιχεία της γλώσσας Java και γίνεται 

μία πρώτη επαφή με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Εξ άλλου η Java είναι 

μία κατεξοχήν αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού. Τελειώνοντας το 

κεφάλαιο έννοιες όπως αντικείμενο, κλάση, στιγμιότυπο, πεδία και μέθοδοι υποθέτουμε 

ότι θα είναι γνωστές στον αναγνώστη. Παρουσιάζεται επίσης η γενική εικόνα των 

κλάσεων και γίνεται μία εισαγωγή στις μεθόδους που είτε αλλάζουν τις τιμές των 

πεδίων είτε επιστρέφουν τις τιμές των πεδίων αυτών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι κλάσεις. Το εξωτερικό 

περιτύλιγμα της κλάσης και το εσωτερικό σώμα της. Παρουσιάζονται τα πεδία και ο 

ορισμός της ορατότητας τους (public, private), καθώς και ο τρόπος συγγραφής σχολίων 

στο αρχείο που δημιουργείται με τρόπο που δεν αναγνωρίζεται από τον μεταγλωττιστή 

της γλώσσας. Εμφανίζεται η έννοια του κατασκευαστή παρουσιάζονται οι λειτουργίες 

του καθώς και ο τρόπος συγγραφής και κλήσης του. Έπειτα παρουσιάζονται στον 

αναγνώστη οι μέθοδοι που εμπεριέχονται στις κλάσεις, η γενική τους εικόνα και ο 

τρόπος συγγραφής τους, όπως και η εντολή ελέγχου (if..-else) . 

Τέλος αναλύεται η στατική μέθοδος main η οποία εκκινεί την εφαρμογή. Επισημαίνεται 

ότι η μέθοδος main ορίζεται σε ξεχωριστή κλάση και σε αυτή δημιουργούνται τυπικά 

αντικείμενα και καλούνται γι' αυτά οι κατάλληλες μέθοδοι ούτως ώστε να έχουμε το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικείμενων που θα 

δημιουργηθούν στον δρόμο για την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής. Ο 

τρόπος που αντιμετωπίζονται τα μεγάλα προβλήματα που δεν είναι εύκολα κατανοητά 

από όλους και η διαίρεση τους σε μικρότερα υποπροβλήματα, των οποίων η λύση είναι 

πραγματοποιήσιμη πιο εύκολη και κατανοητή. Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των 

υποπροβλημάτων παραμένει το συνολικό αποτέλεσμα του αρχικού προβλήματος. Οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των προβλημάτων, είναι η 
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δομοστοιχειοποίηση και η αφαίρεση. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση των 

τεχνικών αυτών με παράδειγμα καθώς θεωρείτε ένα κρίσιμο σημείο για την συνολική 

λύση του προβλήματος. Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις τύποι δεδομένων και οι τύποι 

δεδομένων που καθορίζονται από τις κλάσεις, καθώς και οι διαφορές τους. Επίσης, 

παρουσιάζεται η τεχνική της υπερφόρτωσης που μας επιτρέπει να έχουμε πολλές 

μεθόδους με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικές παραμέτρους. Εμφανίζεται ο τρόπος της 

εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης μεθόδων και πότε γίνεται η μία και πότε η άλλη 

κλήση. Τέλος ένα πολύ σημαντικό μέρος της γλώσσας είναι η δεσμευμένη λέξη this 

όπου παρουσιάζεται ο τρόπος που χρησιμοποιείται. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ομαδοποίηση αντικειμένων. Δίνεται προσοχή 

στις βιβλιοθήκες κλάσεων που υπάρχουν διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ανά πάσα στιγμή από τη γλώσσα και τον προγραμματιστή, οι οποίες όπως και οι 

υπόλοιπες κλάσεις έχουν πεδία, κατασκευαστές και μεθόδους. Δίνεται έμφαση στην 

ArrayList με την οποία γίνεται και η ομαδοποίηση ενός πλήθους αντικειμένων χωρίς να 

δίνεται συγκεκριμένος αριθμός εγγραφών, που σημαίνει ότι ο αριθμός των εγγραφών 

μπορεί να είναι ακαθόριστος και ανά πάσα στιγμή να αυξηθεί χωρίς κάποιο περιορισμό. 

Η κλάση ArrayList έχει και αυτή τις μεθόδους της. Σε μία εφαρμογή χρησιμοποιούνται 

πιο συχνά η μέθοδος add, η μέθοδος size και η μέθοδος get για την επίλυση του 

προβλήματος. Σε παράδειγμα που δίνεται για την κατανόηση της κλάσης αυτής γίνεται 

η εισαγωγή της κλάσης ArrayList στο αρχείο με την εντολή import, γίνεται η δήλωση 

ενός πεδίου τύπου ArrayList και έπειτα οι κλήσεις των πιο συνηθισμένων μεθόδων της. 

Παρουσιάζεται η κλασική δομή του πίνακα που έχει πολλές ομοιότητες με την 

ArrayList αλλά έχει πεπερασμένο αριθμό εγγραφών, ο οποίος δηλώνεται στην αρχή. 

Αυτό κάνει τους πίνακες δύσχρηστους σε κάποιες περιπτώσεις αλλά χρήσιμους στην 

περίπτωση που γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των εγγραφών εξ αρχής. 

Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος που ανακτώνται τα δεδομένα, που εισάγονται τα 

δεδομένα αλλά και που διαγράφονται στον πίνακα που είναι διαφορετικός από τον 

τρόπο που γίνονται οι ίδιες ενέργειες στην ArrayList. Στο τελευταίο μέρος της θεωρίας 

παρουσιάζονται οι βρόχοι επανάληψης. Ο βρόχος επανάληψης for, ο βρόχος while και 

ο βρόχος do-while. Οι βρόχοι αυτοί έχουν μικρές διαφορές που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να τις γνωρίζει κανείς, καθώς μπορεί ο κάθε βρόχος να φανεί χρήσιμος σε 

διαφορετικές περιπτώσεις. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κληρονομικότητα. Συγκεκριμένα έννοιες όπως 

γονική κλάση ή υπερκλάση, υποκλάση ή θυγατρική κλάση, ενθυλάκωση και ιεραρχία 

της κληρονομικότητας εμφανίζονται στον αναγνώστη. Η κληρονομικότητα 

παρουσιάζεται με παράδειγμα, ενός εικονικού καταστήματος. Παρουσιάζεται, η κλάση 

Vehicle που αποτελεί την γονική κλάση ενώ η κλάση Car και η κλάση Bike είναι 

υποκλάσεις αυτής. Η κλάση Vehicle παρουσιάζεται και ως αφηρημένη κλάση και 

αναλύεται ο λόγος. Επίσης εμφανίζεται η έννοια των πολυμορφικών μεθόδων. Έπειτα 

δίνονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η κάθε κλάση και πως χρησιμοποιείται η τεχνική 

της υποσκέλισης με σκοπό την χρήση μίας μεθόδου της γονικής κλάσης στις 

θυγατρικές κλάσεις. Η κλήση της super βοηθάει στην τεχνική της υποσκέλισης και 

στην θεωρία του πέμπτου κεφαλαίου αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται. 

Έπειτα σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν λυμένες ασκήσεις που προσπαθούν να κάνουν την 

θεωρία που έχει μόλις διαβάσει ο χρήστης πιο κατανοητή και έπειτα να μπορέσει να 

λύσει μόνος του τις επόμενες ασκήσεις και τέλος στο σύστημα αξιολόγησης να 

εμφανιστεί όσο πιο έτοιμος γίνεται για να υπάρχουν όσο τον δυνατόν λιγότερα, αν όχι 

μηδενικά, λάθη και να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο. Αρχικά το μόνο κεφάλαιο που 

μπορεί να διαβάσει ο χρήστης είναι το πρώτο. Ολοκληρώνοντας την μελέτη του 

κεφαλαίου, ο χρήστης και απαντώντας τις ερωτήσεις στο σύστημα αξιολόγησης με 

ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα τις εκατό το επόμενο κεφάλαιο είναι πλέον 

αναγνώσιμο αφού το σύστημα κρίνει ότι ο χρήστης έχει κατανοήσει αρκετά την θεωρία. 

Έτσι μπορεί ολοκληρώνοντας το κάθε κεφάλαιο να ξεκλειδώνει το επόμενο μέχρι να 

ολοκληρωθούν τα κεφάλαια. Φυσικά αν ο χρήστης θεωρεί ότι είναι αρκετά έμπειρος 

και έχει ολοκληρωμένες γνώσεις στην γλώσσα Java μπορεί να προχωρήσει απευθείας 

στο σύστημα αξιολόγησης αποφεύγοντας την θεωρία και τις ασκήσεις. Δεν υπάρχει 

κάποιος περιορισμός για τον αριθμό επανάληψης των προσπαθειών του χρήστη στο 

σύστημα αξιολόγησης στο εκάστοτε κεφάλαιο. 
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4.3 Οι επισκέπτες 

 

Ένας επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες της εφαρμογής, να διαβάσει για τις 

προδιαγραφές που χρειάζονται να έχει κάποιος για να μπορεί να κατανοήσει το 

περιεχόμενο καθώς και τον στόχο της εφαρμογής αυτής. Επίσης μπορεί να δει τους 

χρήστες που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά και να κάνει εγγραφή στο 

σύστημα της εφαρμογής για να μπορεί να μελετήσει τα κεφάλαια, και τις λυμένες 

ασκήσεις, αλλά και να επιλέξει αν θέλει να λύσει ασκήσεις ως μέρος της εξάσκησης 

του και τέλος να αξιολογηθεί για την κατανόηση των γνώσεων που έχει λάβει από το 

κεφάλαιο αυτό. 

Ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει εγγραφή στο σύστημα ανά πάσα στιγμή καθώς 

χρειάζεται μόνο να εισάγει μερικά στοιχεία στην ανάλογη σελίδα. Τα στοιχεία αυτά 

είναι το username, το password, το όνομα του, το επίθετό του και το email. Αν υπάρχει 

άλλος χρήστης με το ίδιο username ή email με αυτό που έχει επιλέξει ο χρήστης δεν 

επιτρέπεται να συνεχίσει την εγγραφή. 

Παρακάτω στην Εικόνα 4-2 εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο της σελίδας εγγραφής πριν ο 

χρήστης εισάγει τα δεδομένα του για την εγγραφή του στην εφαρμογή. 

 

Εικόνα 4-1 Εικόνα από την σελίδα εγγραφής χρήστη 
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4.4 Οι χρήστες 

 

Από τη στιγμή που ένας χρήστης κάνει εγγραφή στην εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί με 

τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού. 

Όταν ένας χρήστης συνδεθεί στην εφαρμογή μπορεί να περιηγηθεί σε μία μεγάλη 

γκάμα επιλογών που εμφανίζονται στο μενού. Οι επιλογές του χρήστη είναι 

περιλαμβάνουν την θεωρία, τις ασκήσεις αλλά και στο κουίζ ερωτοαπαντήσεων. 

Επιπλέον μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του λογαριασμού του. Μία άλλη λειτουργία 

που έχει ο χρήστης είναι ότι μπορεί να δει τα στατιστικά του στα κεφάλαια που έχει 

ολοκληρώσει. 

 

 

Εικόνα 4-2 Στιγμιότυπο θεωρίας 

 

Πιο αναλυτικά η θεωρία έχει χωριστεί σε μικρά κεφάλαια όπου ο μαθητευόμενος 

καλείτε να διαβάσει με σκοπό την βέλτιστη κατανόηση τους και να προχωρήσει έπειτα 

στο κουίζ ερωτοαπαντήσεων για να ολοκληρώσει το κεφάλαιο όπως εμφανίζεται στην 

Εικόνα 4-2. 

Στα πλαίσια της εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού Java στην εφαρμογή 

υπάρχουν και λυμένες ασκήσεις που ο χρήστης μπορεί να δει λυμένα παραδείγματα από 

ενδεικτικές ασκήσεις. 
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Εικόνα 4-3 Στιγμιότυπο σελίδας των ασκήσεων 

 

Ο χρήστης σε κάθε κεφάλαιο έχει να επιλέξει από μία γκάμα ασκήσεων, όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 4-3, και στην συνέχεια να διαβάσει το περιεχόμενο της. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η εικόνα μίας λυμένης άσκησης (Εικόνα 4-4). Στο επάνω μέρος της 

σελίδας (κάτω από το μενού) υπάρχει η εκφώνηση της άσκησης και παρακάτω ο 

κώδικας της. Σε μερικές από τις ασκήσεις αυτές υπάρχει και η μεθοδολογία για την 

βέλτιστη κατανόηση της από το χρήστη.  
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Εικόνα 4-4 Στιγμιότυπο σελίδας μίας λυμένης άσκησης 

 

Μία επιπλέον επιλογή που μπορεί να κάνει ο χρήστης για να επεκτείνει τις γνώσεις του 

στην Java είναι η επιλογή μίας άσκησης προς επίλυση που υπάρχουν στην εφαρμογή. Ο 

διαχειριστής έχει δημιουργήσει μία άσκηση, η οποία χωρίζεται σε μικρότερα βήματα 

που ο χρήστης πρέπει να λύσει για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Το κάθε βήμα έχει τη δική του εκφώνηση όπου ο χρήστης μπορεί να διαβάσει, έχει μία 

βοήθεια δοσμένη από τον διαχειριστή και τέλος υπάρχει και η λύση του βήματος αυτού. 

Το σύνολο των λύσεων της άσκησης αυτής είναι και η συνολική λύση της άσκησης. 

Στο σημείο αυτό υπάρχει και κειμενογράφος όπου ο χρήστης μπορεί να γράψει την 

λύση της άσκησης παρόλο που παράλληλα μπορεί να εμφανίσει με ένα κουμπί το 

αποτέλεσμα του εκάστοτε βήματος. Ο κώδικας που αναπτύσσει ο χρήστης 

αποθηκεύεται στην βάση και ανακαλείται κάθε φορά που ο συγκεκριμένος χρήστης 

επισκέπτεται την άσκηση αυτή. Στόχος της κίνησης αυτής είναι να μπορεί ο χρήστης να 

ανατρέξει σε παλαιότερα αποτελέσματα και να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη του 

είτε να θυμηθεί τον τρόπο επίλυσης της άσκησης αυτής που έχει διδαχθεί στο παρελθόν 

και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο που αυτός επέλεξε για την λύση της άσκησης αυτής, 

είτε πιο απλά σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο έκλεισε την άσκηση και 
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μελλοντικά θέλει να την συνεχίσει από το σημείο εκείνο. Στην εικόνα 4-5 εμφανίζεται 

ένα στιγμιότυπο μίας άσκησης. 

 

 

Εικόνα 4-5 Στιγμιότυπο σελίδας μίας άσκησης με τον κειμενογράφο 

 

Στο επάνω μέρος υπάρχει η εκφώνηση της άσκησης και από κάτω υπάρχουν τα βήματα 

της άσκησης (αριστερά) και ο κειμενογράφος (δεξιά). Το κάθε βήμα έχει δομηθεί έτσι 

ώστε να περιλαμβάνει δύο καρτέλες. Η καρτέλα Βοήθεια να εμφανίζει μία επιπλέον 

επεξήγηση για το συγκεκριμένο βήμα, ενώ στην καρτέλα Λύση ο χρήστης μπορεί να δει 

την λύση του βήματος αυτού. 

 Τέλος, έμεινε το σύστημα ερωτοαπαντήσεων, ή αλλιώς το σύστημα αξιολόγησης του 

χρήστη σύμφωνα με την θεωρία του κεφαλαίου που έχει διαβάσει. Μόλις ο χρήστης 

μπει στην σχετική σελίδα, καλείται να επιλέξει το κεφάλαιο για το οποίο θέλει να 

εξετάσει τις γνώσεις του (Εικόνα 4-6). 
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Εικόνα 4-6 Η σελίδας επιλογής κεφαλαίου 1 

Μόλις γίνει η ανάλογη επιλογή από τον χρήστη, μεταφέρεται σε μία σελίδα με δέκα 

τυχαίες ερωτήσεις οι οποίες ανακαλούνται από τη βάση δεδομένων από το επιλεγμένο 

κεφάλαιο (Εικόνα 4-7). Η βαθμολόγηση του χρήστη γίνεται σε εκατοστιαία κλίμακα, η 

κάθε ερώτηση έχει τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας και το ελάχιστο αποτέλεσμα που 

μπορεί να έχει ο χρήστης για να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο είναι το εβδομήντα στα 

εκατό άρα πρέπει να απαντήσει σωστά σε επτά ερωτήσεις. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία εικόνα με τις ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ο 

χρήστης. 

 

Εικόνα 4-7 Στιγμιότυπο από την σελίδα με τις ερωτήσεις του κουίζ 
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Μόλις ο χρήστης υποβάλλει την φόρμα καταχωρείται στο σύστημα το αποτέλεσμα και 

εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα στο χρήστη αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή 

αρνητικό. Έπειτα σε νέα σελίδα εμφανίζεται το αποτέλεσμα των απαντήσεων που 

έχουν δοθεί από το χρήστη, οι σωστές εμφανίζονται σε πράσινο πλαίσιο, οι λάθος με 

κόκκινο χρώμα γραμμάτων και στις λάθος απαντήσεις εμφανίζονται με πράσινα 

χρώματα γραμμάτων οι σωστές (Εικόνα 4-8). 

 

Εικόνα 4-8 Στιγμιότυπο από την σελίδα με τις απαντήσεις του χρήστη στο κουίζ 

 

Οι πρώτες δύο ερωτήσεις απαντήθηκαν λάθος και έτσι εμφανίζονται οι απαντήσεις που 

έδωσε ο χρήστης με κόκκινα γράμματα. Η εφαρμογή επιστρέφει και τις σωστές 

απαντήσεις της ερώτησης αυτής, όπου τα γράμματα στην απάντηση αυτή είναι πιο 

έντονα και πράσινα. Τέλος στις ερωτήσεις που από τον χρήστη απαντήθηκαν σωστά 

εμφανίζεται ένα πράσινο υπόβαθρο πίσω από τα γράμματα και τα γράμματα είναι 

άσπρα για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. 
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4.5 Οι διαχειριστές 

 

Εκτός από τον  επισκέπτη και τον χρήστη στην εφαρμογή υπάρχει και ο διαχειριστής ο 

οποίος έχει τον έλεγχο στην θεωρία και στις ασκήσεις και μπορεί να προσθέσει νέα 

δεδομένα στην εφαρμογή και να παραμετροποιήσει τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Ο 

διαχειριστής πρέπει να έχει γνώσεις της γλώσσας της οποίας παρουσιάζει και 

μεταδοτικότητα όσον αφορά τον τρόπο που θα μεταδώσει την πληροφορία στους 

επισκέπτες, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για 

να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της μάθησης.  

Ο διαχειριστής μπορεί να εμπλουτίσει την εφαρμογή με νέα δεδομένα, να προσθέσει 

κεφάλαια, να προσθέσει επιπλέον λυμένες ασκήσεις και ασκήσεις για να λύσει ο 

χρήστης αλλά και να προσθέσει καινούριες ερωτήσεις στο σύστημα ερωτοαπαντήσεων. 

Ο διαχειριστής όμως μπορεί και να επεξεργαστεί τα υπάρχοντα δεδομένα και σε 

περίπτωση που κατά την άποψη του κάτι είναι περιττό μπορεί να το αφαιρέσει τελείως 

από την εφαρμογή. 

Η προσθήκη νέων δεδομένων στην εφαρμογή γίνεται από τη χρήση της κατάλληλης 

φόρμας σε σελίδες που είναι ορατές μόνο στους διαχειριστές.  

Για την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου ο διαχειριστής θα πρέπει να μεταφερθεί στη 

σελίδα «Προσθήκη νέου κεφαλαίου» από το μενού, και έπειτα να εισάγει στο σύστημα 

τον τίτλο του κεφαλαίου αλλά και να επιλέξει τον αριθμό του κεφαλαίου αυτού. Στην 

Εικόνα 4-9 εμφανίζεται η ανάλογη σελίδα. 
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Εικόνα 4-9 Σελίδα εισαγωγής νέου κεφαλαίου 

 

Τώρα το νέο κεφάλαιο έχει δημιουργηθεί. Έχει τίτλο αλλά δεν έχει περιεχόμενα. Η 

εισαγωγή των περιεχομένων γίνεται από τη σελίδα «προσθήκη υποκεφαλαίων σελίδας». 

Μία σελίδα θεωρίας αποτελείται από τέσσερα υποκεφάλαια και χρησιμοποιώντας το 

σύστημα σελιδοποίησης μπορεί ο χρήστης να διαβάσει το σύνολο της θεωρίας. Το κάθε 

υποκεφάλαιο ανήκει σε ένα κεφάλαιο και έχει περιεχόμενα τα οποία είναι ορατά στον 

χρήστη. Υπάρχει και η σειρά προβολής όπου σύμφωνα με αυτήν, προβάλλονται τα 

δεδομένα στους χρήστες. 

Ένας τρόπος να δει ο διαχειριστής το σύνολο της δουλειάς που έχει ολοκληρώσει είναι 

να επιλέξει τη σελίδα «Επεξεργασία υποκεφαλαίων σελίδας» και έπειτα να επιλέξει το 

κεφάλαιο που θέλει να δει. Εκεί εμφανίζονται τα δεδομένα του κεφαλαίου που έχει 

επιλέξει (Εικόνα 4-10). 
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Εικόνα 4-10 Σελίδα επεξεργασίας βημάτων άσκησης 

 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει το κάθε υποκεφάλαιο. 

Μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τον τίτλο του κεφαλαίου αυτού αλλά και να προσθέσει 

ένα νέο υποκεφάλαιο. Τα νέα δεδομένα είναι εμφανή στους χρήστες που βρίσκονται 

ήδη στην εφαρμογή μετά από την ανανέωση της σελίδας. 

Εκτός από τη θεωρία υπάρχουν και οι λυμένες ασκήσεις, οι ασκήσεις και το σύστημα 

ερωτοαπαντήσεων. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει λυμένες ασκήσεις από το 

«Προσθήκη λυμένης άσκησης». Τα πεδία που έχει να συμπληρώσει ο διαχειριστής είναι 

ο τίτλος της άσκησης, σε ποιο κεφάλαιο ανήκει, το κυρίως σώμα της άσκησης και τέλος 

σαν προαιρετικό πεδίο την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να λυθεί η άσκηση. 

Ένα στιγμιότυπο της φόρμας για την εισαγωγή καινούριας λυμένης άσκησης βρίσκεται 

στην Εικόνα 4-11 παρακάτω. 
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Εικόνα 4-11 Σελίδα προσθήκης λυμένης άσκησης 

Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί την λυμένη αυτή άσκηση επιλέγοντας από το 

μενού την επιλογή «Επεξεργασία λυμένης άσκησης». Έπειτα εμφανίζονται όλες οι 

ασκήσεις από όλα τα κεφάλαια και καλείται να επιλέξει ποια θέλει να επεξεργαστεί. 

Μόλις την επιλέξει εμφανίζεται η ίδια φόρμα όπως κατά την εισαγωγή της λυμένης 

άσκησης με τα πεδία συμπληρωμένα ανάλογα τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί κατά 

την κρίση του. 

Η προσθήκη μίας άσκησης είναι πιο περίπλοκη από την προσθήκη μίας λυμένης 

άσκησης, και αυτό διότι υπάρχουν βήματα και κάθε βήμα έχει βοήθεια και λύση. Έτσι 

η προσθήκη της άσκησης γίνεται από την σελίδα «Προσθήκη νέας άσκησης 

κεφαλαίου». Εκεί ο διαχειριστής έχει την επιλογή μόνο για να εισάγει τον τίτλο και το 

κεφάλαιο που αντιστοιχεί η άσκηση αυτή. Μόλις αποθηκεύσει την επιλογή του θα 

πρέπει να επιλέξει την σελίδα «Επεξεργασία βημάτων άσκησης» και να επιλέξει από το 
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ανάλογο κεφάλαιο την άσκηση που μόλις έχει δημιουργήσει. Επιλέγοντας το 

«Εισαγωγή νέου βήματος» εμφανίζεται η σελίδα όπως παρουσιάζεται η εικόνα 4-12. 

 

Εικόνα 4-12 Σελίδα προσθήκης νέου βήματος άσκησης 

 

Με την χρήση της φόρμας στην σελίδα αυτή ο χρήστης θα εισάγει τον αριθμό του 

βήματος της άσκησης, ο οποίος καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στην 

άσκηση τα βήματα, ο τίτλος του βήματος, η βοήθεια και η λύση του βήματος που 

περιγράφεται. Για την επεξεργασία είτε του βήματος της άσκησης είτε του τίτλου απλά 

έχει να επιλέξει τον ανάλογο τίτλο και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην φόρμα 

που θα εμφανιστεί. 
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Για το τέλος έχει μείνει το σύστημα ερωτοαπαντήσεων. Η εισαγωγή μίας ερώτησης για 

το σύστημα γίνεται από τη σελίδα «Προσθήκη νέου ερωτήματος» από το μενού. Όπως  

η φόρμα στην Εικόνα 4-13 ο διαχειριστής καλείται να επιλέξει 

 Την μορφή της ερώτησης, αν είναι πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους, όπου 

σε περίπτωση σωστού-λάθους οι επιλογές στις απαντήσεις είναι δύο ενώ σε 

άλλη περίπτωση τέσσερις.  

 Τον τίτλο του ερωτήματος  

 Την σωστή απάντηση.  

 

Εικόνα 4-13 Σελίδα προσθήκης νέου ερωτήματος το 1 
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Έτσι όταν ο χρήστης επιλέξει το σύστημα ερωτοαπαντήσεων του αντίστοιχου 

κεφαλαίου, η ερώτηση που έχει μόλις εισαχθεί θα υπάρχει στη λίστα με τις διαθέσιμες 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις όμως εμφανίζονται με έναν τυχαίο αλγόριθμο οπότε οι 

πιθανότητες να επιλεχθεί η άσκηση αυτή δεν είναι βέβαιες. 
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5 Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής εκμάθησης Java 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την PHP για τον προγραμματισμό των 

λειτουργιών, την HTML για την εμφάνιση του εκπαιδευτικού υλικού της και την CSS 

για τη διαμόρφωση του στυλιστικού μέρους της σελίδας. Η αποθήκευση των 

δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια της MySQL. Ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται η βάση δεδομένων και παρουσιάζονται σύντομα τα 

αρχεία γραμμένα σε κώδικα PHP που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

εφαρμογής. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η βάση δεδομένων και 

έπειτα το κεφάλαιο συνεχίζεται με τα αρχεία της PHP. 

 

5.2 Τα χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων 

 

Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με την MySQL. Η MySQL είναι ένα σύστημα 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα στο οποίο μπορούν να αποθηκευθούν 

δεδομένα με την μορφή πίνακα. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η MariaDB, η 

οποία είναι ένας κλάδος της MySQL και δημιουργήθηκε την στιγμή που αγοράστηκε η 

Mysql από την Oracle το 2010.  

Η έκδοση της MySQL που χρησιμοποιήθηκε είναι η 5.0 και η επέκταση η MySQLi. 

Στην ουσία είναι η βελτιωμένη έκδοση της MySQL η οποία υποστηρίζει τoν 

αντικειμενοστρέφη προγραμματισμό στην MySQL. Η χρήση της MySQLi απαιτεί 

έκδοση μεγαλύτερη από την 4.1.13 και στην PHP έκδοση μεγαλύτερη της 5.0.7. 

Παρόλο που η MySQLi περιλαμβάνει λειτουργίες που η MySQL δεν υποστηρίζει 

πολλοί άνθρωποι δεν την χρησιμοποιούν ακόμη καθώς οι απαιτήσεις της είναι 

αρνητικός παράγοντας. 
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5.3 Η βάση δεδομένων της εφαρμογής 

 

Η βάση δεδομένων της εφαρμογής έχει δημιουργηθεί και έχει ονομαστεί «master» και 

χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση "utf8_general_ci". Παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-1 η 

μορφή της βάσης δεδομένων, η οποία έχει την μορφή πίνακα. Η κάθε εγγραφή 

αναφέρεται σε έναν άλλο πίνακα. 

 

Εικόνα 5-1 Στιγμιότυπο βάσης δεδομένων 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5-1, στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα για 

τους χρήστες, για τη θεωρία, για τις ασκήσεις, για τις λυμένες ασκήσεις, τα 

αποτελέσματα των χρηστών από το κουίζ και τα αποτελέσματα των χρηστών που 

δίνουν στις ασκήσεις για την ανάκτηση τους σε μεταγενέστερο επίπεδο. 

Πιο αναλυτικά :  

Ο πίνακας chapter έχει πεδία τα ch_id, ch_number και ch_title. Το πεδίο 

ch_id είναι πρωτεύον κλειδί και δημιουργείται αυτόματα με τη δημιουργία μίας 

καινούριας εγγραφής. Το πεδίο ch_number αναφέρεται στον αριθμό του κεφαλαίου 

και το ch_title στον τίτλο του κεφαλαίου αυτού. Τα πεδία ch_id και ch_number 

δέχονται μόνο αριθμούς 11 ψηφίων ενώ η στήλη ch_title δέχεται σε κάθε εγγραφή 

(varchar) χαρακτήρες μέχρι 255 ψηφία. 
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Όταν δημιουργείται ένα νέο κεφάλαιο, το όνομα του αποθηκεύεται στον πίνακα 

chapter, στον πίνακα αυτό όμως δεν υπάρχει πεδίο για το κείμενο που περιέχεται στο 

περιεχόμενο του κεφαλαίου. Αυτό αποθηκεύεται στον πίνακα theory_part. 

Ο πίνακας theory_part αποτελείται από τέσσερις στήλες. Τη στήλη id, τη στήλη 

id_chapter, τη στήλη part και τη στήλη body. Η στήλη id είναι πρωτεύον κλειδί 

και δημιουργείται αυτόματα με τη δημιουργία νέας εγγραφής, η στήλη id_chapter  

αναφέρεται στον πίνακα chapter και εισάγονται τιμές ανάλογες με τα ch_id του 

πίνακα chapter. Η στήλη body αναφέρεται στο περιεχόμενο και η στήλη part στην 

σειρά προβολής του body. Ο τύπος δεδομένων της στήλης id, της στήλης 

id_chapter και της στήλης part είναι integer και δέχεται ακέραιους αριθμούς 11 

ψηφίων. Το body από την άλλη πλευρά έχει τύπο δεδομένων text που σημαίνει ότι 

μπορεί να δεχτεί περίπου 65.000 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. 

Για τις λυμένες ασκήσεις υπάρχει ο πίνακας solved_exercise. Οι στήλες του πίνακα 

αυτού είναι id, chapter, title, body και method. Το id είναι πρωτεύον 

κλειδί και έχει ρυθμιστεί να παίρνει αύξοντα αριθμό κάθε φορά που γίνεται νέα 

εγγραφή στον πίνακα. Το chapter αναφέρεται στο κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει 

την άσκηση αυτή, το title είναι ο τίτλος της άσκησης αυτής και το body το 

περιεχόμενο. Τέλος, η στήλη method αναφέρεται στη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για να λυθεί αυτή η άσκηση. Υπάρχει συσχέτιση του πεδίου 

chapter με τον πίνακα chapter, οπότε αν σβηστεί η εγγραφή του πίνακα 

chapter θα σβηστούν αντίστοιχα και όλες οι εγγραφές με το ίδιο id στον 

solved_exercise. H στήλη id δέχεται μόνο αριθμούς μέχρι 11 ψηφία, όπως και το 

chapter. Αντίθετα τα πεδία title και method είναι δηλωμένα text ενώ το body 

longtext. 

 Ο πίνακας exercise και ο πίνακας steps αναφέρονται στις ασκήσεις. Ο πίνακας 

exercise έχει τις παρακάτω στήλες e_id, id_chapter και e_title. Η στήλη 

e_id είναι πρωτεύον κλειδί και παίρνει αυτόματα αύξοντα αριθμό κατά την νέα 

εγγραφή. Η στήλη id_chapter  αναφέρεται στο κεφάλαιο που υπάρχει η άσκηση 

αυτή και η στήλη e_title στον τίτλο της άσκησης αυτής. H κάθε εγγραφή της 

στήλης e_id και id_chapter δέχονται μόνο ακέραιους αριθμούς και στην στήλη 

e_title ο τύπος δεδομένων είναι text όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5-2. 
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Εικόνα 5-2 Στιγμιότυπο της δομής του πίνακα chapter της βάσης δεδομένων της εφαρμογής 

 

Όπως και στον πίνακα με τη θεωρία έτσι και εδώ στον πίνακα exercise δημιουργείται η 

καινούρια άσκηση αλλά είναι κενή. Στα περιεχόμενα της κάθε άσκησης μας βοηθάει ο 

πίνακας steps που στην ουσία είναι ο πίνακας που αποθηκεύεται όλο το περιεχόμενο 

των ασκήσεων και πιο συγκεκριμένα το κάθε βήμα στην εκάστοτε άσκηση. Ο πίνακας 

αυτός αποτελείται από τις στήλες s_id, id_ex, number, s_title, hint 

και solution. H στήλη s_id είναι πρωτεύον κλειδί και έχει δηλωθεί 

AUTO_INCREMENT δηλαδή οι τιμές του είναι σε αύξον αριθμό. Το id_ex 

αναφέρεται στον πίνακα exercise και πιο συγκεκριμένα στην στήλη e_id. Το number 

είναι η σειρά προβολής που θέλει να δηλώσει ο διαχειριστής να εμφανίζεται το βήμα 

στην άσκηση, το s_title είναι ο τίτλος του βήματος αυτού, το hint και το 

solution είναι οι στήλες που σε αυτές αποθηκεύονται η βοήθεια και η λύση που 

δίνει ο διαχειριστής στους χρήστες. To s_id, το id_ex και το number έχουν τύπο 

δεδομένων integer, δέχονται μόνο ακέραιους αριθμούς 11 ψηφίων. Από την άλλη 

πλευρά το s_title, το hint και το solution δέχονται κείμενα. Έτσι ο τύπος δεδομένων 

τους είναι varchar για το s_title και το hint (δέχονται μέχρι 255 χαρακτήρες) και 

text για το solution γιατί χρειάζονται περισσότεροι χαρακτήρες. 
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Στην βάση δεδομένων αποθηκεύονται επίσης και τα στοιχεία των χρηστών. Για τους 

χρήστες υπάρχει ο πίνακας users (Εικόνα 5.3). Οι στήλες που υπάρχουν είναι η στήλη 

Id, η στήλη Username, η στήλη Password, η στήλη Firstname, η στήλη 

Lastname, η στήλη Email και τέλος η στήλη Role.Η στήλη id δέχεται ακέραιους 

αριθμούς μέχρι 11 ψηφία από έναν αύξοντα αριθμό που έχει δηλωθεί 

(AUTO_INCREMENT). Η στήλη username είναι η στήλη που αποθηκεύεται το 

ψευδώνυμο των χρηστών. Αυτή η στήλη δεν δέχεται δύο εγγραφές ίδιες καθώς κατά 

την δημιουργία της δηλώθηκε με την εντολή «Μοναδικό» οπότε αν προσπαθήσει 

κάποιος χρήστης να κάνει εγγραφή με ένα ψευδώνυμο που όμοιο του υπάρχει στη βάση 

αποθηκευμένο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και η δεύτερη εγγραφή δεν προχωράει. Το 

password είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του χρήστη στην 

εφαρμογή και δέχεται μέχρι 255 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Το firstname, το 

lastname και το email αναφέρονται στο όνομα, στο επίθετο και στο email του 

χρήστη και δέχονται μέχρι 255 ψηφία αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Τέλος υπάρχει η 

στήλη role που αναφέρεται στον ρόλο που έχει ο χρήστης στην εφαρμογή. Η στήλη 

δέχεται μέχρι 11 ακέραιους αριθμούς και κατά την εγγραφή του ο χρήστης παίρνει 

αυτόματα την τιμή μηδέν στην στήλη αυτή. Σε δεύτερο χρόνο η τιμή αυτή μπορεί να 

αλλάξει και να γίνει ένα. Στην περίπτωση που η τιμή στην στήλη αυτή είναι μηδέν ο 

ρόλος του χρήστη αυτού στην εφαρμογή είναι σαν απλός χρήστης. Αν η τιμή είναι ένα 

ο χρήστης αυτός γίνεται διαχειριστής. 

 

Εικόνα 5-3 Στιγμιότυπο της δομής του πίνακα Users της βάσης δεδομένων της εφαρμογής 
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Ένας χρήστης όμως μπορεί να γράψει ένα κείμενο στην άσκηση και να ανατρέξει σε 

μελλοντικό χρόνο σε αυτό. Το κείμενο αυτό για να είναι διαθέσιμο αποθηκεύεται στη 

βάση δεδομένων της εφαρμογής και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα ex_result. Ο 

πίνακας αυτός έχει 4 στήλες. Την στήλη id που είναι και το πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα, την στήλη id_ex που αναφέρεται στον πίνακα exercise, την στήλη 

user_id που αναφέρεται στην στήλη id του πίνακα user και την στήλη code. Ο 

τύπος δεδομένων για τις στήλες id, id_ex και id_user είναι integer και δέχεται 

μέχρι 11 ψηφία ακέραιων αριθμών, ενώ η στήλη code δέχεται αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες και ο τύπος δεδομένων της είναι text. 

Για το τέλος έμεινε το σύστημα ερωτοαπαντήσεων και ο πίνακας quiz (Εικόνα 5-4) 

δέχεται τα δεδομένα των ερωτήσεων αλλά και των απαντήσεων από κάθε κεφάλαιο. Ο 

πίνακας quiz έχει τις στήλες id, chapter, title, right_answer, 

first_answer, answer2,answer3, answer4 και type. Η στήλη id 

είναι το πρωτεύον κλειδί στον πίνακα αυτό και οι τιμές του είναι σε αύξοντα αριθμό. Η 

στήλη chapter αναφέρεται στον πίνακα chapter στην στήλη ch_id. Στην στήλη 

title αναγράφεται ο τίτλος της ερώτησης, και στις στήλες 

first_answer,answer2,answer 3 είναι οι απαντήσεις της ερώτησης αυτής, η 

στήλη type αναφέρεται αν η εγγραφή στον πίνακα αυτό είναι πολλαπλής επιλογής ή 

ερώτηση σωστού/λάθους. Τέλος στην στήλη right_answer αναγράφεται η σωστή 

απάντηση της άσκησης αυτής. Στην περίπτωση που ο τύπος της ερώτησης είναι 1 τότε 

η ερώτηση είναι σωστού/λάθους άρα όταν κληθεί να γίνει εγγραφή της άσκησης τα 

πεδία των πιθανών απαντήσεων θα είναι δύο όπως και όταν κληθούν τα δεδομένα από 

τη βάση για να εμφανιστούν στο χρήστη για να απαντήσει στην ερώτηση. Στην 

περίπτωση που το πεδίο της στήλης type είναι δύο, τότε δηλώνεται ότι η ερώτηση 

είναι πολλαπλής επιλογής άρα και οι πιθανές απαντήσεις είναι τέσσερις. Οι τύποι 

δεδομένων των στηλών id, chapter, right_answer και type είναι integer. 

Οι υπόλοιπες στήλες, η στήλη title, η στήλη first_answer, η στήλη answer2, 

answer3 και η στήλη answer4 δέχονται μέχρι περίπου 65.000 αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες είναι δηλαδή τύπου text. 
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Εικόνα 5-3 Στιγμιότυπο της δομής του πίνακα quiz της βάσης δεδομένων της εφαρμογής  

 

Όταν οι χρήστες παίζουν το κουίζ, τα αποτελέσματα του παιχνιδιού πρέπει να 

αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων, έτσι δημιουργήθηκε ο πίνακας user_results. Ο 

πίνακας user_results έχει τις στήλες id, user_id, chapter_id και score.Το 

id είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα user_results και παίρνει τιμές αύξοντα 

αριθμού. Η στήλη αναφέρεται στον πίνακα user στην στήλη id, το chapter_id στην 

στήλη ch_id του πίνακα chapter και το score είναι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού 

στο σύστημα ερωτοαπαντήσεων. Τα πεδία από τις στήλες id, chapter_id και 

user_id είναι integer 11 χαρακτήρων, ενώ τα πεδία από τη στήλη score είναι 

float που είναι αριθμοί κινητής υποδιαστολής. Στην βάση το αποτέλεσμα του κάθε 

χρήστη αποθηκεύεται με άριστα το 1. Έπειτα στην εφαρμογή τροποποιείται ανάλογα ως 

ποσοστό επί τις εκατό. 
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5.4 Λίγα λόγια για την PHP 

 

H PHP είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου. Η PHP δημιουργήθηκε το 1994 από τον φοιτητή 

Rasmus Lerdorf και στο πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκαν διάφορες εκδόσεις μέχρι 

σήμερα που υπάρχει η έκδοση 7. Για να λειτουργήσει η PHP χρειάζεται έναν 

διακομιστή του παγκόσμιου ιστού όπως ο Apache που χρησιμοποιήθηκε και στην 

εφαρμογή αυτή. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον χρήστη παράγεται σε 

πραγματικό χρόνο. 

Η εφαρμογή χτίστηκε στην έκδοση 7 της PHP, παρόλα αυτά είναι συμβατή και με την 

έκδοση 5.6, και για να λειτουργήσει χωρίς λάθη θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 

ρυθμίσεις στο αρχείο php.ini. 

1. Η εντολή short_open_tag θα πρέπει να είναι On.  

2. Η εντολή error_reporting θα πρέπει να έχει την παρακάτω τιμή E_ALL & 

~E_NOTICE. 

 

5.5 Τα αρχεία της PHP 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αρχεία της PHP που δημιουργήθηκαν και 

χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. 

Κατά την περιήγηση στα αρχεία της εφαρμογής μπορεί κανείς να διακρίνει ένα φάκελο 

με όνομα inc. Στον φάκελο αυτό υπάρχουν οι κλάσεις και οι λειτουργίες που έχουν 

δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθούν έπειτα στις σελίδες που εμφανίζονται στους 

χρήστες της εφαρμογής. Τα αρχεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω :  

Αρχείο Λειτουργίες 

Chapter.class.php Εμπεριέχει την κλάση Chapter και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία της θεωρίας στην 

εφαρμογή.  

Ex_result.class.php H κλάση Ex_result περιλαμβάνει μεθόδους για τη λειτουργία 

των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων των ασκήσεων προς 
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επίλυση. 

Exercise.class.php Η κλάση Exercise υπάρχει στο αρχείο αυτό και οι μέθοδοι 

εξυπηρετούν τη λειτουργία των ασκήσεων. 

Quiz.class.php Η κλάση Quiz περιλαμβάνει μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για τη λειτουργία του κουίζ.  

Solved_exercise.php Εμπεριέχει την κλάση Solved_exercise και οι μέθοδοι της 

χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των λυμένων ασκήσεων. 

Step.class.php Η κλάση Step χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της βηματικής 

διαδικασίας επίλυσης στις ασκήσεις προς επίλυση. 

Theory_part.class.php Η κλάση Theory_part χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της 

βηματικής ακολουθίας στην θεωρία. 

User.class.php Η κλάση User και οι μέθοδοι που υπάρχουν εφαρμόζονται στις 

λειτουργίες του χρήστη. 

Πίνακας αρχείων εφαρμογής 1 

 

Υπάρχουν και άλλα αρχεία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή και παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

 

Αρχείο Λειτουργίες 

Header.php Δημιουργείται η κεφαλίδα της σελίδας. 

Footer.php Δημιουργείται το υποσέλιδο της σελίδας. 

Menu.php Δημιουργείται το μενού της σελίδας. Ανάλογα με τα ορίσματα 

που δέχεται παρουσιάζει και διαφορετικό αποτέλεσμα. 

Index.php Υπάρχει ο μηχανισμός με τις κινούμενες εικόνες στην αρχική 

σελίδα, το κείμενο που περιγράφει τη γλώσσα 

προγραμματισμού, τον στόχο της εφαρμογής και τις 

προϋποθέσεις που χρειάζεται να έχει κανείς ως 

προαπαιτούμενες γνώσεις. 

About.php Είναι η σελίδα «Σχετικά με εμάς» που διακρίνεται στο μενού. 

Υπάρχει μία εικόνα και κείμενο. 

Highscore.php Είναι η σελίδα «Ιστορικό». Στην σελίδα αυτή αν την επισκεφτεί 

ο επισκέπτης θα του εμφανίσει τους χρήστες με το καλύτερο 

αποτέλεσμα στο εκάστοτε κεφάλαιο, αν την επισκεφτεί ένας 

χρήστης μέλος της εφαρμογής θα του εμφανίσει τα δικά του 
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καλύτερα αποτελέσματα στο κάθε κεφάλαιο, ενώ αν την 

επισκεφτεί ο διαχειριστής της σελίδας θα του εμφανιστούν όλα 

τα αποτελέσματα από τους χρήστες που έχουν παίξει στο κάθε 

κεφάλαιο. 

Register.php Είναι η σελίδα εγγραφής ενός νέου χρήστη. 

Update.php Η σελίδα αυτή είναι η σελίδα που ενημερώνει ο χρήστης τα 

στοιχεία του λογαριασμού του. 

Logout.php Η σελίδα αυτή εξυπηρετεί την αποσύνδεση του χρήστη από την 

εφαρμογή. 

Welcome.php Η σελίδα αυτή παρουσιάζει τη θεωρία της εφαρμογής. 

Theory.php Είναι η σελίδα που παρουσιάζεται η θεωρία της εφαρμογής. Με 

τα κατάλληλα ορίσματα παρουσιάζει τα δεδομένα του εκάστοτε 

κεφαλαίου και υπάρχουν κουμπάκια «προηγούμενο» και 

«επόμενο» για την πλοήγηση του χρήστη στην προσπάθεια του 

για την ανάγνωση της θεωρίας. 

List_of_solved_exercises.p

hp 

Στην σελίδα αυτή ο χρήστης θα βρει μία αναδιπλούμενη λίστα 

από την οποία καλείται να επιλέξει το κεφάλαιο για το οποίο 

επιθυμεί να του εμφανίσει τις λυμένες ασκήσεις που μπορεί να 

μελετήσει. Όταν ο χρήστης επιλέξει το κεφάλαιο εμφανίζεται η 

λίστα με τις διαθέσιμες λυμένες ασκήσεις που υπάρχουν στη 

βάση δεδομένων για το επιλεγμένο κεφάλαιο, ενώ επιλέγοντας 

κάποια άσκηση βλέπει την εκφώνηση, σε κάποιες περιπτώσεις 

μεθοδολογία επίλυσης και τη λύση. 

Solved_exercise.php Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όρισμα εμφανίζεται 

μεμονωμένα η λυμένη άσκηση. 

List_exercises.php Υπάρχει μία αναδιπλούμενη λίστα από την οποία ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει το κεφάλαιο που επιθυμεί και θα 

εμφανιστούν οι ασκήσεις προς επίλυση του κεφαλαίου αυτού. 

Exercise.php Με το κατάλληλο όρισμα εμφανίζεται μεμονωμένα η άσκηση. 

List_quiz.php Παρόμοια φόρμα υπάρχει και σε αυτή τη σελίδα, και 

εμφανίζεται η λίστα με τα κεφάλαια σε αναδιπλούμενη λίστα. 

Επιλέγοντας το κεφάλαιο η σελίδα σε προωθεί στην σελίδα 

Quiz.php 

Quiz.php Υπάρχει ο μηχανισμός για τις ερωτήσεις του κουίζ. 

Εμφανίζονται 10 τυχαίες ερωτήσεις όπου ο χρήστης καλείται να 

απαντήσει για την αξιολόγηση του. 

Quiz_results.php Έπειτα από την επίλυση του quiz ο χρήστης οδηγείται στην 
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σελίδα αυτή και εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 

που απάντησε. 

Addchapter.php Η σελίδα «Προσθήκη κεφαλαίου» που υπάρχει στο μενού και 

γίνεται εισαγωγή ενός κεφαλαίου από τη σελίδα αυτή. 

List_of_chapter.php Στην σελίδα αυτή εμφανίζεται μία λίστα με την θεωρία του 

κεφαλαίου και έπειτα ο διαχειριστής καλείται να επιλέξει την 

επεξεργασία του τίτλου ή μέρους του κεφαλαίου αυτού. 

Change_title_theory.php Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώσει τα 

στοιχεία του τίτλου του κεφαλαίου. 

Addtheory.php Η σελίδα αυτή εξυπηρετεί την εισαγωγή νέου βήματος στη 

θεωρία. 

List_theories.php Είναι η λίστα με τα κεφάλαια που καλείται να επιλέξει ο 

διαχειριστής για να επεξεργαστεί. 

Add_solved_exercise.php Η προσθήκη νέας λυμένης άσκησης γίνεται από αυτό το αρχείο. 

Add_title_exercise.php Η προσθήκη μίας άσκησης γίνεται από το αρχείο 

Add_title_exercise.php. Η προσθήκη που γίνεται από το αρχείο 

αυτό είναι ο τίτλος και το κεφάλαιο που εμπεριέχει την άσκηση 

αυτή. Τα βήματα της άσκησης εισάγονται από την σελίδα 

Add_steps_exercise.php. 

Select_exercise.php Στο αρχείο αυτό ο διαχειριστής καλείται να επιλέξει είτε αν 

θέλει να επεξεργαστεί κάποιο βήμα της άσκησης που έχει 

επιλέξει από προηγουμένως, είτε να επεξεργαστεί τον τίτλο της 

άσκησης αυτής, είτε να προσθέσει ένα νέο βήμα.  

Add_steps_exercise.php Στο αρχείο αυτό γίνεται εισαγωγή ενός νέου βήματος στην 

άσκηση που έχει επιλέξει ο διαχειριστής από προηγούμενα 

βήματα. 

Change_title_exercise.php Το αρχείο αυτό εξυπηρετεί την επεξεργασία του τίτλου της 

άσκησης που έχει επιλεγεί. 

Change_steps_exercise.php Στο αρχείο αυτό ο διαχειριστής επεξεργάζεται το βήμα της 

άσκησης που έχει επιλέξει. 

Add_quiz.php Η προσθήκη ενός νέου ερωτήματος quiz γίνεται από το αρχείο 

Add_quiz.php. Δεχόμενο το ανάλογο όρισμα το αρχείο αυτό 

εξυπηρετεί και την επεξεργασία του ερωτήματος αυτού. 

List_quiz.php Η λίστα με τις ερωτήσεις κουίζ εμφανίζεται στο αρχείο 

List_quiz.php. 

Viewusers.php Στο αρχείο αυτό ο διαχειριστής καλείται να επιλέξει κάποιο 

εγγεγραμμένο χρήστη ως διαχειριστή της εφαρμογής. 
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Πίνακας αρχείων εφαρμογής 2 

 

Έπειτα υπάρχουν τα αρχεία header.php και footer.php που καλούνται σε κάθε σελίδα 

και παράγουν αποτέλεσμα όπως στην Εικόνα 5-3. 

 

Εικόνα 5-3 Πρότυπο σελίδας της εφαρμογής 

 

Σε κάθε σελίδα το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει αλλά το κοινό σημείο κάθε σελίδας 

είναι η κεφαλίδα, το μενού και το υποσέλιδο. 

Υπάρχουν σελίδες που είναι ορατές και σε όλους τους ρόλους της εφαρμογής. Οι 

σελίδες που εμφανίζονται στον απλό επισκέπτη είναι οι:  

 Index.php 

 About.php 

 Highscore.php 

 Welcome.php 

 Theory.php 

 List_of_solved_exercises.php 

 Solved_exercise.php 

 Register.php 

Μόλις ο επισκέπτης κάνει εγγραφή και συνδεθεί στον  λογαριασμό του υπάρχουν 

λειτουργίες που προστίθενται. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να κάνει ενημέρωση 
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των στοιχείων του λογαριασμού του και να διαβάσει και να λύσει και τις ασκήσεις προς 

επίλυση, και να αξιολογηθεί με τις ερωτήσεις του κουίζ. Για τις λειτουργίες αυτές 

εμφανίζονται οι παρακάτω σελίδες:  

 List_exercises.php 

 Exercise.php 

 List_quiz.php 

 Quiz.php 

 Quiz_results.php 

 Update.php 

 

Ως διαχειριστής όμως οι λειτουργίες που υπάρχουν είναι πολλές και διαφοροποιημένες. 

Η επεξεργασία της θεωρίας, των λυμένων ασκήσεων, των ασκήσεων και των 

ερωτήσεων του κουίζ γίνονται από φόρμες και σελίδες που εξυπηρετούν την λειτουργία 

αυτή. Πιο συγκεκριμένα ο διαχειριστής μπορεί να επισκεφθεί τις παραπάνω σελίδες που 

εμφανίζονται στους χρήστες και τους επισκέπτες αλλά και στις:  

 

 viewusers.php 

 Addtheory.php 

 List_theories.php 

 List_of_chapter.php 

 Change_title_theory.php 

 Add_solved_exercise.php 

 Add_title_exercise.php 

 Select_exercise.php 

 Change_steps_exercise.php 

 Change_title_exercise.php 

 List_quiz.php 

 Add_quiz.php 
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5.6 Άλλα αρχεία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή 

 

Κατά τη δημιουργία της εφαρμογής δεν χρειάστηκαν μόνο αρχεία της PHP, 

χρειάστηκαν και άλλα αρχεία που παρουσιάζονται παρακάτω. Η εφαρμογή είναι 

βασισμένη στο πρότυπο Bootstrap οπότε τα αρχεία bootstrap.min.css και 

bootstrap.min.js καλούνται στη κεφαλίδα και στο υποσέλιδο αντίστοιχα. Ένα αρχείο 

που χρειάστηκε ακόμα είναι το αρχείο της jQuery. Γι’ αυτό τον λόγο το αρχείο jQuery-

3.1.1.js καλείται στην κεφαλίδα της σελίδας, όπως και τα αρχεία 

jquery.tinymce.min.js και tinymce.min.js που δίνουν τη δυνατότητα ο χρήστης να 

μορφοποιεί όπως αυτός επιθυμεί τις φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Αυτές τις φόρμες τις 

βρίσκει κανείς σε διάφορα μέρη της εφαρμογής. 

Τέλος, η μορφοποίηση που δημιούργησε ο προγραμματιστής έγινε από το αρχείο 

style.css και η λειτουργικότητα στο μενού γίνεται από το style.js.  
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6 Επίλογος 

 

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν ήταν αρκετά. Το πρώτο από τα συμπεράσματα εμφανίστηκε κατά τη 

διάρκεια της έρευνας που έγινε για την εξεύρεση παρόμοιων εφαρμογών με την 

εφαρμογή που υλοποιήθηκε σε αυτή την εργασία.  

Το αποτέλεσμα της έρευνας στις εφαρμογές με ελεύθερη πρόσβαση που η θεματολογία 

τους είναι στην ελληνική γλώσσα είναι φτωχό ως προς τον αριθμό αλλά και την 

ποιότητα του περιεχομένου. Στις περισσότερες εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

κάποιας γλώσσας προγραμματισμού το περιεχόμενο είτε είναι ελλιπές είτε 

απαρχαιωμένο. Επίσης, δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε εφαρμογή στα ελληνικά που 

να εμβαθύνει στο σύνολο μίας γλώσσας προγραμματισμού. 

Ένα ακόμα συμπέρασμα που εξήχθηκε είναι ότι η διαδικασία συγγραφής μιας 

εφαρμογής με την αντικειμενοστρεφή τεχνική προγραμματισμού είναι μία δύσκολη 

διαδικασία και χρονοβόρα για τον προγραμματιστή, το θετικό όμως στην περίπτωση 

του προγραμματισμού μίας εφαρμογής με αυτό τον τρόπο είναι η ευκολία στην 

επεκτασιμότητα της. 

 

6.2 Όρια και περιορισμοί έρευνας 

 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, η πιο χρονοβόρα 

διαδικασία ήταν η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής. Τα στοιχεία που δεν 

μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα ήταν αρκετά και η πολυπλοκότητα της 

εφαρμογής ήταν αρκετά μεγάλη. Η ανάπτυξη της εφαρμογής στην γλώσσα PHP και η 

θεματολογία της που αναφέρεται στη γλώσσα Java έδωσαν μεγαλύτερη δυσκολία στην 

παρουσίαση του αποτελέσματος καθώς συχνά υπήρχε σύγχυση μεταξύ των γλωσσών. 

Ένα βασικό μέρος μίας εφαρμογής που κατά την διάρκεια της ανάπτυξης της παρούσας 

εφαρμογής δεν λήφθηκε υπ όψιν είναι η ασφάλεια. Παρόλο που ο κωδικός του χρήστη 
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είναι κρυπτογραφημένος, μπορούν να γίνουν επιπλέον ενέργειες έτσι ώστε το σύστημα 

να είναι ασφαλές σε περίπτωση κάποιας πιθανής εξωτερικής επίθεσης.  

Η θεματολογία της εφαρμογής, η συλλογή πληροφοριών για τη γλώσσα, ο διαχωρισμός 

της πληροφορίας σε κεφάλαια και έπειτα η δημιουργία ασκήσεων προς επίλυση, 

λυμένων ασκήσεων και ερωτήσεων που θα εμφανιστούν ως περιεχόμενο στο σύστημα 

ερωτοαπαντήσεων εμφανίστηκε να είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Παρόλα 

αυτά η εξόρυξη όλων αυτών των δεδομένων δίνει μία εντύπωση πως ο δημιουργός έχει 

την ευκαιρία να εντρυφήσει σε μεγαλύτερο βάθος στη διαδικασία εκμάθησης της 

γλώσσας. 

Τέλος, ο βασικός στόχος της εφαρμογής που δεν είναι άλλος από τη στήριξη της 

διαδικασίας εκμάθησης της γλώσσας Java από έναν αρχάριο χρήστη δεν υπήρξε 

δυνατότητα να αξιολογηθεί σε τι βαθμό ικανοποιείται. Η εφαρμογή που έχει 

δημιουργηθεί είναι αρκετά φιλική προς τους χρήστες και η ύλη παρουσιάζεται με τρόπο 

που θα μπορούσε να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες και στους χρήστες που δεν 

έχουν ιδιαίτερη γνώση της Java. Η παρουσίαση των εννοιών γίνεται από πολλές 

πλευρές, από την θεωρία και έπειτα με πρακτική εφαρμογή στις ασκήσεις και στην 

αξιολόγηση του χρήστη, η οποία δεν έχει περιορισμό στης επαναλήψεις. Ωστόσο, η 

ενδεχόμενη βοήθεια των λειτουργιών της εφαρμογής και το εκπαιδευτικό υλικό που 

ενσωματώθηκε σε αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους τελικούς χρήστες 

προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 

 

6.3 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Η εφαρμογή εκμάθησης Java, θα μπορούσε μελλοντικά να γίνει μία ολοκληρωμένη 

εφαρμογή εκμάθησης προγραμματισμού. Η εφαρμογή σήμερα αναφέρεται μόνο στην 

εκμάθηση αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού με την γλώσσα Java. Θα μπορούσε 

να γίνει προσπάθεια για την εισαγωγή μίας δεύτερης γλώσσας προγραμματισμού όπως 

η PHP ή η Python και έπειτα η διαδικασία εκμάθησης κάποιας γλώσσας να γίνεται και 

με διαδικαστικό προγραμματισμό και όχι μόνο με αντικειμενοστρέφεια. 

Ένα στοιχείο που δεν υπάρχει στην εφαρμογή είναι μεταγλωττιστής (compiler) με τον 

οποίο θα μπορούσε ο χρήστης να αξιολογηθεί όχι μόνο σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 
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αλλά και σε ερωτήσεις που μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τον κώδικα που έχει 

δημιουργήσει αυτός. Η χρήστη του μεταγλωττιστή θα έδινε νέες δυνατότητες στην 

εφαρμογή. Στις ασκήσεις ο χρήστης θα μπορούσε να ελέγχει και συντακτικά αν ο 

κώδικας που γράφει είναι σωστός και σε περίπτωση λάθους να εμφανίζει σχετικό 

μήνυμα και να μην μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

Εκτός από τις γλώσσες προγραμματισμού θα μπορούσε η εφαρμογή να φιλοξενήσει και 

γλώσσες σήμανσης όπως η γλώσσα Html και γλώσσες φύλλων στυλ όπως η γλώσσα 

CSS. Έπειτα θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως 

η C, η C++ και η C#. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με πρότυπα/πλαίσια που 

χρησιμοποιούν οι διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Στην PHP είναι το Laravel και 

το Codeigniter, στην Java το Spring και το JSF και στην HTML το Bootstrap. Τα 

πρότυπα αυτά δεν αναφέρονται σε αρχάριους προγραμματιστές, καθώς χρειάζεται ο 

προγραμματιστής να έχει βασικές γνώσεις της γλώσσας. 

Η  κάθε γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να χωρίζεται σε διάφορα μέρη και σε 

κατηγορίες, όπου το κάθε μέρος θα αναφέρεται σε αρχάριους ή έμπειρους χρήστες 

ανάλογα με το περιεχόμενο του.  
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Παράρτημα A 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με την ύλη που καλύπτει κάθε κεφάλαιο, τις 

έννοιες που επεξηγεί και τον αριθμό των ασκήσεων, των λυμένων ασκήσεων και των 

κουίζ. 

 

Αριθμός 

κεφαλαίου 

Τίτλος Έννοιες που 

καλύπτει 

Λυμένες 

ασκήσεις 

Ασκήσεις 

προς 

επίλυση 

Ερωτήσεις 

Κουίζ 

0 Πληροφορίες 

πριν την έναρξη 

μαθημάτων 

Κλάση, 

μεταγλωττιστής, 

τύποι δεδομένων, 

μεταβλητές, 

τελεστές, εντολές 

συνθήκης ελέγχου, 

βρόγχοι 

   

1 Αντικείμενα και 

κλάσεις 

Αντικείμενο, κλάση, 

στιγμιότυπο, πεδίο, 

μέθοδος, 

αρχικοποίηση 

αντικειμένου, 

παράμετροι, 

υπογραφή μεθόδου 

2 1 15 

2 Βαθύτερη 

κατανόηση των 

κλάσεων 

 

Πεδία, ορατότητα 

μεταβλητών, 

κατασκευαστής, 

μέθοδοι, κλήση 

κλάσεων, κλήση 

μεθόδων, εντολή 

ελέγχου(if), μέθοδος 

main 

2 2 15 

3 Αλληλεπίδραση 

μεταξύ 

αντικειμένων 

Δομοστοιχειοποίηση, 

αφαίρεση, τύποι 

δεδομένων 

(θεμελιώδεις & 

2 2 15 
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αντικειμένου), 

υπερφόρτωση 

κλάσεων & μεθόδων, 

εσωτερική & 

εξωτερική κλήση 

μεθόδων 

4 Ομαδοποίηση 

αντικειμένων 

Βιβλιοθήκη 

κλάσεων, πακέτα, 

συλλογή, η κλάση 

ArrayList, πίνακας, 

βρόγχος for, βρόγχος 

while, βρόγχος do-

while 

2 2 14 

5 Κληρονομικότητα Κληρονομικότητα, 

γονική κλάση 

(υπερκλάση), 

θυγατρική κλάση 

(υποκλάση), 

αφηρημένη κλάση, 

ενθυλάκωση, 

πολυμορφισμός 

μεταβλητών, τεχνική 

υποσκέλισης  

2 2 14 

Πίνακας - Εκπαιδευτικό υλικό 1 


