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Δςσαπιζηίερ 

  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Πξσηφγεξν Ν. γηα 

φιε ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. Σα ζρφιηα, νη 

ζπκβνπιέο θαη ε θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε ήηαλ πνιχηηκα θαη θαζνξηζηηθά γηα 

λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο δηδάζθνληεο ζην 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ κε βνήζεζαλ λα 

δηεπξχλσ θαη λα εκβαζχλσ ηηο γλψζεηο κνπ ζε πνιιά ζέκαηα κεγάινπ ελδηαθέξνληνο 

γηα κέλα. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ρξσζηάσ ζηνλ ζχδπγφ κνπ Γεκήηξε θαη ηελ θφξε 

καο Γαλάε. Γελ ζα κπνξνχζα λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ αλ δελ είρα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα. 
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Πεπίλητη 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη αλακθίβνια κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

ςεθηαθήο επνρήο καο. Γη' απηφ ην ιφγν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ε εθπαίδεπζε πάλσ 

ζ' απηφ ην αληηθείκελν. Υηιηάδεο παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζ' φιν ηνλ θφζκν 

πξνζθέξνπλ καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. Παξάιιεια κηα ζεηξά απφ δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα δίλνπλ πξφζβαζε ζηελ γλψζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε εθαηνκκχξηα άιινπο 

αλζξψπνπο. 

Ζ κεγάιε δηάρπζε ηεο γλψζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ φκσο θαηαδεηθλχεη θαη ηελ 

δπζθνιία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη απφ 

ηα πην δχζθνια αληηθείκελα θαη έρεη κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο κεηά ηα πξψηα εμάκελα γηαηί δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Οη ιφγνη πνπ νη θνηηεηέο εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο είλαη πνιινί θαη κεηαμχ 

άιισλ αθνξνχλ θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ηα 

ππνβνεζεηηθά εξγαιεία πνπ ηνπο παξέρνληαη.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο PHP. Γίλεηαη 

αλάπηπμε ελφο πξφζζεηνπ γηα ην  πεξηβάιινλ (IDE) Codiad κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

θνηηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθκάζεζεο. Σν πξφζζεην απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο 

ρξήζηεο πνπ ρξεηάδνληαη κηα γξήγνξε εμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπληάζζνληαη νη 

εληνιέο ηελ ψξα πνπ θαινχληαη λα γξάςνπλ θψδηθα. Πξνζθέξεη παξαδείγκαηα γηα ηηο 

εληνιέο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πην ζεκαληηθψλ δνκψλ ηεο PHP. ηελ ζπλέρεηα 

εμεηάδεηαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ πξφζζεηνπ θαη ε ηπρφλ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζε 

αξράξηνπο θνηηεηέο. 
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Abstract 

 

 Programming is undoubtedly one of the most important skills of our digital age. 

For this reason education on this subject is very important. Thousands of university 

departments around the world offer programming lessons. At the same time a number of 

online lessons give access to programming knowledge to millions of other people. 

 The great diffusion of programming knowledge, however, also demonstrates the 

difficulty of the subject. It is generally accepted that programming is one of the most 

difficult subjects and has a large number of dropout students because they cannot cope 

with the requirements of the subject. 

 The reasons why students drop out of their studies are many, among other 

things, they relate both to the way the subject is taught and to the assistive tools 

provided. 

 This thesis focuses on PHP teaching. A plugin for the Codiad Environment 

(IDE) gets developed in order to assist students during learning. The plugin is for 

beginners who need a quick familiarization with the way the commands are written 

while they are writing code. It provides examples of commands and how to use the most 

important PHP structures. Last, it is examined the usefulness of the plugin and any help 

it offers to beginner students.  
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1 Διζαγυγή 

 

Ενχκε ζε κηα επνρή πνπ ε δηάδνζε ησλ εθαξκνγψλ ζε ππνινγηζηέο, ηάκπιεη, 

θηλεηά έρεη γίλεη ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ πιένλ δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ δσή 

καο ρσξίο απηέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ καο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ 

ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ζε ππνινγηζηέο θαη εθαξκνγέο ζε θηλεηέο 

ζπζθεπέο. Απφ ην πξσηλφ καο μχπλεκα απφ ην θηλεηφ, ηνλ έιεγρν ηεο αιιεινγξαθίαο 

καο, ην λα θαλνλίζνπκε ηηο δηαθνπέο καο, λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο θίινπο καο, 

αιιά αθφκε θαη λα παξαγγείινπκε θαγεηφ ή λα θιείζνπκε ηξαπέδη ζην αγαπεκέλν καο 

εζηηαηφξην ή λα ραιαξψζνπκε κε κηα ηαηλία ζην Netflix, φια πιένλ γίλνληαη κε κηα 

εθαξκνγή.  

Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θακία βηνκεραλία πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ θαη λέσλ εθαξκνγψλ θαη απηφ ζα γίλεη αθφκε πην έληνλν 

κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Internet of Things (IoT). Οη επηθνηλσλίεο, ε αεξνπινΐα, ε 

πγεία, ε αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη θπζηθά ε παξαγσγή θάζε είδνπο εμαξηψληαη 

πιένλ απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Αληίζηνηρα κε ηελ δήηεζε γηα εθαξκνγέο απμάλεηαη θπζηθά θαη ε δήηεζε γηα 

επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο. χκθσλα κε ην Bureau of Labor Satistics (2016) 

αλακέλεηαη κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία, κέρξη ην 2026, κηα αχμεζε ζηελ δήηεζε ηεο 

αγνξάο ησλ ΖΠΑ γηα πξνγξακκαηηζηέο (εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ) ηεο ηάμεο ηνπ 

24%. Δηδηθφηεξα δε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ αλακέλεηαη αχμεζε ζηελ 

δήηεζε θαηά 31%, πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθφηεηα. 

Ζ αγνξά ινηπφλ ρξεηάδεηαη θαη ζα ρξεηαζηεί ζην άκεζν κέιινλ αθφκε 

πεξηζζφηεξνπο έκπεηξνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο πξνγξακκαηηζηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ζηνλ θφζκν πξνζθέξνπλ είηε νινθιεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα κεραληθνχο ινγηζκηθνχ (software engineers) είηε πάλσ ζηελ 

επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ (computer science) είηε καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ 

εληαγκέλα ζε δηάθνξα ηκήκαηα.  

Δθηφο απφ ηα παλεπηζηήκηα φκσο ππάξρεη θαη κηα πιεζψξα άιισλ επηινγψλ ζε 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο γηα φπνηνλ επηζπκεί λα κάζεη πξνγξακκαηηζκφ. Πνιιέο απφ 
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απηέο είλαη δσξεάλ (πρ W3Schools, Codecademy, Coursera) ελψ ζε άιιεο ην θφζηνο 

θπκαίλεηαη απφ πνιχ ρακειφ κέρξη θαη αξθεηά πςειφ (πρ Udemy, Udacity). 

Γχν παγθφζκηεο έξεπλεο (Bennedsen and Caspersen, 2007; Watson and Li, 2014) 

φκσο δηαπηζηψλνπλ φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ θνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζε 

ηκήκαηα επηζηήκεο ππνινγηζηψλ απνηπγράλνπλ λα πεξάζνπλ ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δηαπίζησζε απηή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηελ γιψζζα ε νπνία 

δηδάζθεηαη.  

ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία ηα αίηηα ηεο δπζθνιίαο 

απηψλ ησλ καζεκάησλ. Καηφπηλ ζα πινπνηεζεί ν ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ζα 

πξνηαζεί ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ (εθαξκνγήο) ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ 

ππνβνήζεζε ζηελ ζπγγξαθή θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε γιψζζα PHP. Σν εξγαιείν 

απηφ ζα ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο ζην λα μεπεξάζνπλ 

ηηο πξψηεο δπζθνιίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ελδερνκέλσο ζα ηνπο δψζεη θαη ηελ 

απαξαίηεηε πξψηε ζηήξημε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ αξρή ηεο 

θαξηέξαο ηνπο. 

Σέινο, ζα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

Θα δνζεί γηα ρξήζε ζε θνηηεηέο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην θαηά πφζνλ επηβεβαηψλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο εθαξκνγήο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

PHP. 

 

  



 

3 

 

2 Αναζκόπηζη ηηρ Βιβλιογπαθίαρ 

 

Τπάξρεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε θαη έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πάλσ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Αλακθίβνια ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη έλα δχζθνιν αληηθείκελν. Σαπηφρξνλα 

φκσο είλαη θαη κηα δεκνθηιήο επηινγή γηα πνιινχο θνηηεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ 

πξννπηηθή ηεο γξήγνξεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ηεο θαιήο θαξηέξαο θαη ησλ 

θαιψλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ην θάλεη έλα απφ ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ κεγάιε 

δήηεζε ζηα παλεπηζηήκηα φινπ ηνπ θφζκνπ. 

Όζν δεκνθηιέο αληηθείκελν θαη αλ είλαη φκσο, ν πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ θαη 

παξακέλεη έλα δχζθνιν αληηθείκελν. Έλα πιήζνο απφ κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ησλ αξράξησλ θπξίσο θνηηεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ κηα γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη νη δπζθνιίεο ζπλαληψληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

γιψζζα εθκάζεζεο. Μηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο ελδνγελείο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

αιιά θαη εμσγελείο είλαη απηέο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

δχζθνιε γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ. 

Ο Winslow (1996) αλέιπζε δηεμνδηθά ηηο δπζθνιίεο ησλ αξράξησλ 

πξνγξακκαηηζηψλ θαη κεηαμχ άιισλ ζεκείσζε φηη νη λένη ζην αληηθείκελν 

δπζθνιεχνληαη ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο: ζηελ εθκάζεζε ηεο ζχληαμεο κηαο λέαο 

γιψζζαο θαη ζην λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ ηε ιχζε ζε δεδνκέλα πξνβιήκαηα, πψο 

δειαδή λα κεηαζρεκαηίδνπλ κηα ιχζε απφ ην ραξηί ζε αιγφξηζκν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε 

θψδηθα. 

Ο Jenkins (2002) επεθηείλεηαη πεξηζζφηεξν θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ δπζθνιία ησλ θνηηεηψλ: 

- Γπζθνιίεο ζηελ ηάμε. Ο θνηηεηήο πξψηα καζαίλεη ηα βαζηθά ηεο ζχληαμεο 

θαη κεηά πξνρσξάεη ζηνπο αιγφξηζκνπο, ηε δνκή, ην ζηπι. πλήζσο ε 

δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζην πην απιφ θνκκάηη, απηφ ηεο ζχληαμεο γηαηί 

απηφ θαη' αξρήλ δπζθνιεχεη ηνπο θνηηεηέο. Απηφ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ αιγνξίζκσλ.  
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- Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία βξίζθεηαη ζην λα "κεηαθξαζηνχλ" νη νδεγίεο ζε 

αιγφξηζκν. πλήζσο νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ έλα πξφγξακκα θαη 

λα ην αληηιεθζνχλ αιιά δελ κπνξνχλ λα ην γξάςνπλ. 

- Πξέπεη λα βξεζεί κηα θαηάιιειε γιψζζα γηα ηελ εθκάζεζε. πλήζσο ν 

ζθνπφο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη φρη ε εθκάζεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο. 

- Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη λέν αληηθείκελν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο 

θαη άξα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο γηα λα ην αληηκεησπίζνπλ. 

- Σν λα καζαίλεηο ή λα δηδάζθεζαη πξνγξακκαηηζκφ κπνξεί λα γίλεη κηα πνιχ 

βαξεηή δηαδηθαζία. Σα αξρηθά ζηάδηα ηεο γιψζζαο, ηεο ζχληαμεο αιιά θαη νη 

αξρηθέο πξψηεο αζθήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

θνηηεηέο. 

- Ο πξνγξακκαηηζκφο έρεη ηε θήκε φηη είλαη δχζθνιν αληηθείκελν. Απηή ε 

θήκε εμαπιψλεηαη απφ ηε κηα γεληά θνηηεηψλ ζηελ επφκελε. Έηζη γίλεηαη 

ζρεδφλ απνδεθηφ φηη ν θνηηεηήο ζα δπζθνιεπηεί εθηφο θαη αλ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ nerds.   

- Σν πξφγξακκα ζε έλα παλεπηζηήκην είλαη δεδνκέλεο δηάξθεηαο. Ο ξπζκφο 

απηφο κπνξεί λα κελ ηαηξηάδεη ζε φινπο. Πηζαλφλ απηφο λα είλαη θαη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο (καδί κε ην πςειφ θφζηνο θαη ιφγνπο επθνιίαο θπζηθά) πνπ 

θεξδίδνπλ πνιχ έδαθνο ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζηα νπνία νη θνηηεηέο 

αθνινπζνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο θαη πξφγξακκα. 

- Σν θίλεηξν πνπ έρεη ν θάζε θνηηεηήο. Κάπνηνη δηαζέηνπλ γλήζην ελδηαθέξνλ 

πάλσ ζην ζέκα ελψ άιινη ην βιέπνπλ σο εθφδην γηα κηα επηθεξδή θαξηέξα. 

- Κάζε θνηηεηήο έρεη λα αληηκεησπίζεη ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

αλάινγα κε ην δηθφ ηνπ ζηπι εθκάζεζεο. Άιινη πξνζπαζνχλ λα έρνπλ κηα 

"βαζεηά" πξνζέγγηζε ζην ζέκα, λα ην θαηαλνήζνπλ πιήξσο ελψ άιινη 

πξνηηκνχλ κηα πην "επηθαλεηαθή" πξνζζέγηζε, λα ζπκνχληαη ιίγα βαζηθά 

πξάγκαηα γηα λα πεξάζνπλ ηηο εμεηάζεηο. 

Οη Santos, Gomes, Mentes (2010) εζηηάδνπλ θαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο ηάμεο. 

Απηφ δείρλεη λα είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη θαίλεηαη ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ 

εμακήλνπ. Κάζε θνηηεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, ζηπι εθκάζεζεο, επίπεδν 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη ζηφρνπο. ηα πξψηα καζήκαηα, φηαλ εηζάγνληαη νη πξψηεο 
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έλλνηεο, ζπλήζσο ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) έξρεηαη πξψηα απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ 

έρνπλ θάπνην ππφβαζξν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο 

ζπλήζσο δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ, ειπίδνληαο φηη νη απνξίεο ηνπο ζα ιπζνχλ κε 

ηνλ ρξφλν. αλ απνηέιεζκα, νη δηδάζθνληεο αθνινπζνχλ ηνλ ξπζκφ ησλ πην 

πξνρσξεκέλσλ. Όηαλ αληηιεθζνχλ ηηο δπζθνιίεο ηεο ηάμεο, πνιιέο θνξέο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο δπζθνιίεο ησλ 

πνιιψλ. Όιν απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ δηδάζθνληα γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα βξεζεί έλαο ξπζκφο πνπ λα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη φια ηα ζηπι 

εθκάζεζεο.  

Οη Gomes θαη Mendes (2007) επίζεο εληνπίδνπλ φηη ην πξφβιεκα κε ηελ 

εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ μεθηλάεη απφ πνιχ λσξίο ζηελ θάζε ηεο πξψηεο 

επαθήο κε ην αληηθείκελν. Σν πξφβιεκα έρεη πνιινχο παξάγνληεο φπσο: νη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο (ε δηδαζθαιία δελ είλαη πξνζσπνπνηεκέλε, ε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη δελ κπνξεί λα θαιχςεη φινπο ηνπο θνηηεηέο, ε δηδαζθαιία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ γλψζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο παξά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

κε ηελ ρξήζε κηαο γιψζζαο), νη κέζνδνη κειέηεο (νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο 

κεζνδνινγία ή δελ αθηεξψλνπλ φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη), νη ηθαλφηεηεο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ (δελ γλσξίδνπλ πψο λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα, πνιινί δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε καζεκαηηθψλ θαη ινγηθήο, δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε 

ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο ινγηθήο ηεο γιψζζαο), ε θχζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

(εκπεξηέρεη κεγάιν πνζνζηφ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, νη γιψζζεο έρνπλ πνιχπινθε 

ζχληαμε), ςπρνινγηθνί ιφγνη (νη θνηηεηέο δελ έρνπλ επαξθή θίλεηξα, πνιινί πξέπεη λα 

κάζνπλ πξνγξακκαηηζκφ ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο). 

Σν 2015 θνηηεηέο απφ έμη καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ (ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ) ξσηήζεθαλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εθκάζεζε 

(Bosse and Gerosa, 2017). Σν πην θνηλφ πξφβιεκα πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ ηα ζπληαθηηθά 

ιάζε φπσο "θάλσ πνιιά ιάζε ζηηο αγθχιεο, παξελζέζεηο θαη ζηα εξσηεκαηηθά", "ην 

πξφγξακκα δελ έηξερε γηαηί είρε ζπληαθηηθά ιάζε πνπ αθφκε δελ κπνξψ λα εληνπίζσ", 

"ζπλερψο θάλσ ηα ίδηα ζπληαθηηθά ιάζε". Απηνί νη ηχπνη ιαζψλ θάλνπλ ηνπο θνηηεηέο 

λα επηζηξέθνπλ μαλά θαη μαλά ζηελ δηφξζσζή ηνπο πξηλ θαλ κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ αλ 

είλαη ζσζηή ε ινγηθή ηνπ θψδηθα. αλ απνηέιεζκα έρνπκε λα θαζπζηεξνχλ νη θνηηεηέο 

ηελ εκβάζπλζε ζηελ ινγηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ 

ηνλ θαζνξίδνπλ. 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δήισζε επίζεο φηη ν κεγαιχηεξνο ιφγνο απνηπρίαο 

είλαη ε δηθή ηνπο έιιεηςε εμάζθεζεο θαη πξνζπάζεηαο φπσο θαη ην φηη δελ αθηεξψλνπλ 

έμηξα ρξφλν ζε αζθήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Οη δηδάζθνληεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο δήισζαλ φηη νη θνηηεηέο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο κε ην λα κεηαθξάζνπλ ηηο νδεγίεο ζε θψδηθα (θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ςεπδνθψδηθα ζαλ ελδηάκεζν), κε ηνπο ηειεζηέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Άιιν 

πεδίν δπζθνιίαο είλαη νη δνκέο επηινγήο θαη επαλάιεςεο, νη ζπκβνινζεηξέο (arrays) 

θαη νη κέζνδνη (functions) - ε νξαηφηεηα (scope) ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε ζεκαζία ηεο 

επηζηξνθήο (return) κηαο ηηκήο. 

Άιινη παξάγνληεο, θαηά ηνπο δηδάζθνληεο πάληα, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο είλαη: ε αλνκνηνγέλεηα ζην επίπεδν ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηάμε, ε ρακειή 

ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε, ν κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ, ε αδηαθνξία γηα ηελ γλψζε, ε 

επηινγή ηεο γιψζζαο πνπ δηδάζθεηαη, ην ςπρνινγηθφ ηξαχκα ησλ θνηηεηψλ πνπ 

επαλαιακβάλνπλ ην κάζεκα. 

Έλαο θαιφο πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη "κεγάιε ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη κηα θαιά νξγαλσκέλε γλψζε κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ" 

(Costelloe, 2004). Αθνχ ν θνηηεηήο επηιχζεη ην πξφβιεκα, ην ζπάζεη ζε κηθξά ηκήκαηα 

θαη είλαη έηνηκνο λα ην κεηαηξέςεη ζε θψδηθα ηφηε ρξεηάδεηαη λα μέξεη θαιά: 

- Σε ζχληαμε ηεο γιψζζαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

- Σηο δνκέο ηεο γιψζζαο (επαλαιήςεηο, επηινγέο, arrays) 

- Σν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

- Σηο δνθηκέο θαη ηελ απνζθαικάησζε. 

Καηά άιινπο (Özmen and Altun, 2014), oη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ κε θζίλνπζα ζεηξά: ζηελ ζχληαμε ηεο 

γιψζζαο, ηελ γλψζε ησλ αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ζην 

λα ζπκνχληαη ηηο ζπλαξηήζεηο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, ζηνλ νξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ 

θαη ηελ επηινγή ησλ δνκψλ επαλάιεςεο θαη επηινγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Οη Lister θαη Leaney (2003) κειέηεζαλ ην ζέκα πην δηεπξπκέλα θαη 

νινθιεξσκέλα θαη θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα επίπεδα πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη 

θνηηεηέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ην ρακειφηεξν ζην πςειφηεξν: 
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- Γνώζη: ην λα αλαθαινχλ κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο, ην λα ζπκνχληαη ηελ 

ζχληαμε θαη ηελ δνκή ηεο γιψζζαο. 

- Καηανόηζη: φηαλ αληηιακβάλνληαη απιέο νδεγίεο ζε θπζηθή γιψζζα θαη 

κπνξνχλ λα ηηο "κεηαθξάζνπλ" ζε θψδηθα, γηα παξάδεηγκα: "δήισζε κηα 

κεηαβιεηή". 

- Εθαπμογή: ην λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ηκήκα θψδηθα, ή λα νινθιεξψζνπλ κηα 

θιάζε πνπ έρεη δνζεί. Ο θψδηθαο εδψ είλαη ζχληνκνο θαη απιφο αιγνξηζκηθά 

ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 

- Ανάλςζη: ην λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ θψδηθα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην θάζε έλα. 

- Σύνθεζη: ην ζπληαίξηαζκα δηαθνξεηηθψλ θνκκαηηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ζπλφινπ. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλήθεη ζην επίπεδν ηεο ζχλζεζεο. 

- Αξιολόγηζη: ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ηνπ θψδηθα 

(δηθνχ ηνπο ή άιισλ).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα 

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία θαη ε ζσζηή θαη ζε βάζνο εθκάζεζή ηνπ θαζίζηαηαη αξθεηά 

ρξνλνβφξα. Γπζηπρψο ε εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ μεπεξλάεη ρξνληθά θαηά πνιχ 

ηα παλεπηζηεκηαθά έηε ζπνπδψλ δηφηη απαηηεί εκβάζπλζε ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο. Σα 

εηζαγσγηθά καζήκαηα φκσο αλαγθαζηηθά πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηηο βαζηθέο αξρέο κηαο 

γιψζζαο, ζηελ ζχληαμε θαη ηηο δνκέο ηεο.  

 

2.1 Δπγαλεία ςποβοήθηζηρ εκμάθηζηρ ππογπαμμαηιζμού 

Γηα λα μεπεξαζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα εξγαιεία.  

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηεπθφιπλζε φζσλ ζέινπλ λα 

κάζνπλ πξνγξακκαηηζκφ, φπσο: 

- Ο νπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

- Ζ ξνκπνηηθή 

- Πεξηβάιινληα φπσο ηα BlueJ, Alice, Greenfoot 
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- Απιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε Logo 

Βέβαην είλαη φηη θαλείο δελ έγηλε πξνγξακκαηηζηήο δηαβάδνληαο κφλν βηβιία ή 

αθνχγνληαο θάπνηεο δηαιέμεηο. Απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη εμάζθεζε γξάθνληαο θαη 

κειεηψληαο θψδηθα. Γη' απηφ θαη ηα βνεζήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη θαη' εμνρήλ 

εξγαιεία ζπγγξαθήο θψδηθα.  

Όια ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά θαηξνχο βνεζνχλ λα θαιπθζνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ φια ηα δηαθνξεηηθά ζηπι εθκάζεζεο. 

Κάζε εξγαιείν έρεη κηα κηθξή ή κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ εθκάζεζε αιιά επίζεο κηα 

επηβάξπλζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εθκάζεζή ηνπ. Έλα λέν εξγαιείν, φζν απιφ θαη θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε 

θαη αλ είλαη, απαηηεί κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε απηφ.   

Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί παγθνζκίσο, 

ζπρλά κε παξφκνηνπο ζηφρνπο. Λίγα φκσο απφ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη πέξα απφ ην 

ηκήκα πνπ ηα αλέπηπμε. Ο ιφγνο είλαη φηη ζπρλά θάπνηα εξγαιεία αλαπηχζζνληαη γηα 

λα ιχζνπλ ζπγθεθξηκέλα (ηνπηθά) πξνβιήκαηα είηε ζε ζρνιή είηε ζε κάζεκα. Άιινο 

ιφγνο είλαη φηη ε αλάπηπμε γίλεηαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπηθήο έξεπλαο ή 

κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθηνξηθνχ, πνιιέο θνξέο ζαλ πξσηφηππα, θαη ε ππνζηήξημή ηνπο 

ζηακαηά κε ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο. Σέηνηα εξγαιεία ζπλήζσο ρξεηάδνληαη πνιιή 

δνπιεηά πξηλ θαηαθέξνπλ λα είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθά γηα λα δηαδνζνχλ θαη ζε άιια 

ηδξχκαηα. Σξίηνο ιφγνο είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε δελ είλαη αξθεηή γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηελ παξακεηξνπνίεζε (customization) θαη ηελ γελίθεπζε ησλ εξγαιείσλ ψζηε λα είλαη 

ρξήζηκα ζε έλα πην δηεπξπκέλν θνηλφ. Σέηνηεο εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

δηάδνζε ησλ εξγαιείσλ αιιά ζπαλίσο θξίλνληαη σο άμηεο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. 

(Pears et al, 2007) 

Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ πνιιά εμαηξεηηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ επξεία δηάδνζε 

παγθνζκίσο φπσο πρ ην BlueJ γηα ηελ Java. Απηά αλαπηχρζεθαλ απφ κεγάιεο νκάδεο 

εξεπλεηψλ. Γηαθαίλεηαη επνκέλσο ε αλάγθε χπαξμεο νκάδσλ αλζξψπσλ πνπ ζα 

δνπιέςνπλ καδί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

δηεπξχλνπλ ηα εξγαιεία, θαζηζηψληαο ηα ειθπζηηθά ζε πην δηεπξπκέλν θνηλφ. 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππνβνεζεηηθψλ εξγαιείσλ εζηηάδεη ζε θάπνην θνκκάηη 

ηνπ ζπλφινπ ηεο γλψζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ηελ πην επξεία δηάδνζε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 
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ην BlueJ, απεπζχλνληαη ζε ρξήζηεο ηεο Java. Απηφ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ 

δηάδνζε θαη ηελ απνδνρή ηεο Java αιιά είλαη επίζεο πηζαλφλ λα νθείιεηαη θαη ζην φηη 

"απηνί πνπ καζαίλνπλ Java ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε" (Pears et al, 2007, ζ. 

8). 

 

2.1.1 BlueJ 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά πεξηβάιινληα παγθνζκίσο είλαη ην BlueJ. Σν BlueJ 

μεθίλεζε απφ κηα νκάδα εξεπλεηψλ ζην Monash University ηεο Απζηξαιίαο θαη 

ζήκεξα  ππνζηεξίδεηαη απφ νκάδα ζην King's College ηνπ Λνλδίλνπ θαη απφ ηελ 

Oracle. Δίλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

Δηθφλα 2.1 BlueJ 

Δίλαη θηηαγκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ ζε 

γιψζζα Java. Γίλεη έκθαζε ζηελ δηαζχλδεζε ησλ θιάζεσλ θαη νπηηθνπνηεί ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο, θαζηζηψληαο ην ηδαληθφ γηα θνηηεηέο πνπ έξρνληαη πξψηε θνξά ζε επαθή 

κε ηελ αληηθεηκελνζηξέθεηα. 

 

2.1.2 Greenfoot 

Σν Greenfoot είλαη επίζεο έλα πεξηβάιινλ γηα αληηθεηκελνζηξεθή Java. 

Απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά θαη ζε 

ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο φπσο θαη ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα.  

 

Δηθφλα 2.2 Greenfoot 
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Αλαπηχρζεθε απφ κέιε ηεο νκάδαο πνπ έθηηαμε θαη ην BlueJ θαη δηαηίζεηαη 

δσξεάλ. Σν Greenfoot δεκηνπξγεί δηζδηάζηαηνπο γξαθηθνχο θφζκνπο θαη πξνζθέξεηαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή παηρληδηψλ ή απιψλ πξνζνκνηψζεσλ. Γηαζέηεη πνιιέο έηνηκεο 

ζπλαξηήζεηο, πιήζνο απφ εηθφλεο ππφβαζξνπ (background) θαη κηα ζεηξά απφ 

"δξάζηεο" (actors) πνπ ελεξγνχλ πάλσ ζην πεξηβάιινλ. 

 

2.1.3 Alice 

Σν Alice είλαη έλα πεξηβάιινλ θηηαγκέλν επίζεο γηα αξράξηνπο ρξήζηεο. Δδψ ν 

θφζκνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ηξηζδηάζηαηνο θαη πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγία 

παηρληδηψλ αιιά θαη γηα αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. Τπνζηεξίδεη ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή 

πξνγξακκαηηζκφ  αιιά θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ θαζνδεγείηαη απφ ζπκβάληα 

(event driven programming). 

 

Δηθφλα 2.3 Alice 

Ξεθίλεζε ζαλ έλα πξσηφηππν γηα κηα εθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Μεηεμειίρζεθε ζε έλα εληππσζηαθφ πεξηβάιινλ ηθαλφ λα παξαθηλήζεη κε 

πξνγξακκαηηζηέο λα αζρνιεζνχλ κ' απηφ.  

Οη εληνιέο είλαη ζε έηνηκα κπινθ ηα νπνία "θνπκπψλνπλ" ην έλα κε ην άιιν γηα 

λα θηηάμνπλ έλα νινθιεξσκέλν θνκκάηη θψδηθα. Ο ρξήζηεο έρεη κφλν λα ζχξεη ηα 

κπινθ ζηνλ ρψξν πνπ δηαηίζεηαη γη' απηφλ ην ζθνπφ. Δίλαη ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα λα 

εμεγεζεί ε ινγηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ρσξίο θάπνηνο λα αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε 

ζχληαμε εληνιψλ.  

Έρεη βξεζεί (Moskal, Lurie and Cooper, 2004) λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ 

ζηελ απφδνζε ησλ θνηηεηψλ ζε εηζαγσγηθά καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. Γνχιεςε 

ηδηαίηεξα θαιά κε θνηηεηέο νη νπνίνη αξρηθά δελ είραλ θαιή απφδνζε ζην κάζεκα θαη 

θαλέλα πξνγξακκαηηζηηθφ ππφβαζξν. 
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2.1.4 Άλλα επγαλεία 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα άιισλ εξγαιείσλ απφ πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα (πρ 

Dr Java) κέρξη πξφζζεηα ζε IDEs πνπ δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηνλ αξράξην φζν θαη ηνλ 

πξνρσξεκέλν ή επαγγεικαηία πξνγξακκαηηζηή. Σα εξγαιεία πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο αθνξνχλ φια ζηελ Java θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη ε γιψζζα γηα 

ηελ νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα πεξηζζφηεξα ηέηνηνπ είδνπο βνεζήκαηα.  

Αλ θάπνηνο εζηηάζεη ζηελ PHP δελ ζα βξεη αλάινγα εξγαιεία. Θα βξεη φκσο 

πνιιά πξφζζεηα γηα ηα πην γλσζηά IDEs γηα αλάπηπμε PHP. Σα πξφζζεηα ζα 

κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε εξγαιεία: 

- απνζθαικάησζεο 

- δνθηκψλ 

- γηα ηελ δεκηνπξγία ηεθκεξίσζεο 

- γηα αζθάιεηα 

- γηα δηαρείξηζε εηθφλαο 

- γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θψδηθα 

- δηαρείξηζεο εθδφζεσλ (version control) 

Γηα ηελ PHP έρνπλ δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά απφ frameworks (πιαίζηα) ηα νπνία 

είλαη πιαηθφξκεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ βαζηθή δνκή κηαο εθαξκνγήο θαη  βειηηψλνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Απηά φκσο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο γιψζζαο. Σα πην γλσζηά PHP frameworks είλαη ηα: Laravel, Zend, Yii, CakePHP, 

CodeIgniter, Symfony. 
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3 Μεθοδολογία 

 

3.1 ηόσορ ηηρ επγαζίαρ 

Όπσο θάλεθε απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ππάξρεη κηα μεθάζαξε δπζθνιία 

φηαλ νη θνηηεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηα καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα κεγάιν 

πνζνζηφ απφ απηνχο δελ θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ηα αξρηθά ζηάδηα ησλ καζεκάησλ 

θαη λα αληηιεθζεί πιήξσο ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ θξχβεη ε ινγηθή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Αξθεηνί δε, δπζθνιεχνληαη κε ηελ ζχληαμε θαη ηηο βαζηθέο δνκέο 

κηαο γιψζζαο. Απηφ ηνπο εκπνδίδεη λα εκβαζχλνπλ θαη λα δνπλ πέξα απφ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, λα δνπλ ην πψο δνπιεχεη ν πξνγξακκαηηζκφο 

γεληθφηεξα. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο θπζηθά καζαίλεηαη κφλν κε ηελ εμάζθεζε, κε ηελ ζπγγξαθή 

θψδηθα, κε ηελ κεηαηξνπή ελφο πξνβιήκαηνο ζε γξακκέο θψδηθα. Απηφ φκσο 

πξνυπνζέηεη φηη νη ρξήζηεο λνηψζνπλ άλεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο δνκέο θαη 

εληνιέο ηεο γιψζζαο. Αλ δπζθνιεχνληαη λα ζπκεζνχλ ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ή ρξήζεο 

κηαο εληνιήο, ηφηε δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην επφκελν βήκα πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ 

επηηπρία, ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σέζεθε ινηπφλ σο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ θαη ε 

θαηαζθεπή ελφο πξσηνηχπνπ ηνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ αξράξηνπ ρξήζηε ζην 

γξάςηκν θψδηθα. θνπφο επίζεο είλαη λα εμεηαζηεί ην αλ ην εξγαιείν απηφ βνεζάεη 

ηειηθά ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Δπηιέρζεθε ε γιψζζα PHP γηαηί, φπσο θάλεθε, δελ ππάξρνπλ 

πνιιά εξγαιεία πνπ λα απεπζχλνληαη ζηνλ άπεηξν ρξήζηε ηεο γιψζζαο απηήο.  

Απηφ νδήγεζε ζηελ ζθέςε ηεο δεκηνπξγίαο κίαο εθαξκνγήο ελζσκαησκέλεο ζε 

θάπνην πεξηβάιινλ (IDE) γηα ηελ PHP. Αλαδεηήζεθε θαη' αξρήλ έλα πξφζθνξν 

πεξηβάιινλ πάλσ ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφζζεην (plugin). 

Δμεηάζηεθαλ θάπνηα απφ ηα πην δεκνθηιή IDEs αιιά θαη θάπνηα φρη ηφζν 

δηαδεδνκέλα, έηζη ψζηε λα βξεζεί ην θαηάιιειν. 

ηελ ζπλέρεηα αλαδεηήζεθε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξφζζεηνπ. Ζ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία ππνβνήζεζε ηεο κάζεζεο (learning 

scaffolding). Θα πξέπεη δειαδή, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, λα δψζεη ζηνλ αξράξην 
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ρξήζηε ηελ βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη κέρξη απηφο λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε κε ηελ 

γιψζζα θαη λα κπνξεί λα ηελ ρεηξίδεηαη κφλνο ηνπ.  

Έηζη ζα δηεξεπλεζεί ε αλάπηπμε ελφο πξφζζεηνπ ην νπνίν ζα δίλεη επεμεγήζεηο 

γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ εληνιψλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο PHP. Δλψ ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο θψδηθα, ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη νδεγίεο γηα ηελ 

ιέμε πνπ επηζπκεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θχγεη απφ ην πεξηβάιινλ, λα αιιάμεη 

παξάζπξν ή ζειίδα ζηνλ θπιινκεηξεηή. Οη νδεγίεο ζα θαηαιακβάλνπλ κέξνο ηεο 

νζφλεο πάλσ ζηελ νπνία ήδε εξγάδεηαη ν ρξήζηεο.  

Οη νδεγίεο ζα είλαη ζχληνκεο θαη ζθνπφ έρνπλ λα δείμνπλ ή λα ππελζπκίζνπλ 

ζηνλ ρξήζηε ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηεο εληνιήο, ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη θάπνηα ππνβνεζεηηθά παξαδείγκαηα. Αθξηβψο επεηδή νη νδεγίεο ζα 

είλαη κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ ρξήζηε δελ κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ κεγάιν ρψξν θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα είλαη εθηελείο θαη εμαληιεηηθέο. Θα ππάξμεη ινηπφλ θαη 

ππεξζχλδεζκνο πξνο ηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο PHP (php.net) γηα 

φπνηνλ ζέιεη λα αλαηξέμεη ζε πην ιεπηνκεξείο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο. 

Σν εξγαιείν απηφ ζα δνζεί ζηε ζπλέρεηα γηα ρξήζε ζε θνηηεηέο έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη κηα έλδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζηελ κάζεζε θαη ηεο ρξεζηκφηεηάο 

ηνπ. 

 

3.2 Τποβοήθηζη ηηρ μάθηζηρ (Learning scaffolding) 

Ζ ζεσξία ηεο ππνβνήζεζεο ηεο κάζεζεο (learning scaffolding) έρεη δηαδνζεί 

πνιχ ζηηο ηάμεηο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα αιιά θαη ζηελ on line κάζεζε. Ο φξνο 

scaffolding (ππνβνήζεζε, ππνζηήξημε) πξνέξρεηαη ζηελ θπξηνιεμία απφ ηελ ζθαισζηά 

πνπ ππνζηεξίδεη έλα θηίξην ππφ αλέγεξζε. Όπσο ην θηίξην ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε κέρξη 

λα νινθιεξσζεί θαη νη εξγάηεο ρξεηάδνληαη πξφζβαζε ζηα  ςειφηεξα κέξε ηνπ, έηζη 

θαη ν αξράξηνο θνηηεηήο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε γηα λα εκπεδψζεη θάζε θνξά ηηο 

ππάξρνπζεο  γλψζεηο θαη πάλσ ζ' απηέο λα ρηίζεη ηηο θαηλνχξγηεο. 

Ζ ππνβνήζεζε πάλσ ζε έλα αληηθείκελν δελ κπνξεί λα είλαη κφληκε. Γηαξθεί φζν 

ρξφλν απαηηείηαη γηα λα ρηηζηεί πάλσ ηεο ε λέα γλψζε. ηαδηαθά ε ππνβνήζεζε 

απνζχξεηαη φζν νη θνηηεηέο γίλνληαη φιν θαη πην ηθαλνί λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ (Hammond and Gibbons, 2005).  
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χκθσλα κε ηνπο Bull et al. (1999) ε δηαδηθαζία ηεο ππνβνήζεζεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο κε πνιινχο ηξφπνπο: 

- ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ θάζε θνξά ηελ λέα γλψζε κε ηελ 

παιαηφηεξε 

- ηνπο βνεζάεη λα αλαπηχμνπλ ηα λνεηηθά ζρήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ε λέα 

γλψζε ζα γίλεη θηήκα ηνπο 

- κεηψλεη ηελ ακθηβνιία ησλ θνηηεηψλ γηα ην ηη γλσξίδνπλ ήδε 

- ζην ηέινο νη θνηηεηέο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο γλψζεο θαη ε ππνβνήζεζε δελ 

ηνπο είλαη πιένλ απαξαίηεηε. 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε ππνβνήζεζεο θαη εθαξκφδνληαη ηφζν ζηελ θιαζζηθή φζν 

θαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Ζ απάληεζε ζε απνξίεο, νη επεμεγήζεηο, ε επίιπζε 

αζθήζεσλ, ηα εθηελή παξαδείγκαηα βνεζνχλ εμαηξεηηθά ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε θαη 

ηηο δηαιέμεηο.  

ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ε ππνβνήζεζε κπνξεί λα πάξεη ηελ κνξθή ζειίδσλ 

βνήζεηαο (help page), ππεξζπλδέζκσλ πνπ νδεγνχλ ζε επεμεγεκαηηθέο ζειίδεο, θφξνπκ 

ζπδήηεζεο θαη απάληεζεο απνξηψλ, δηαδξαζηηθψλ ή κε βνεζεκάησλ (tutorials) θαη 

πνιιψλ άιισλ κέζσλ (Bull et al, 1999). 

Δίλαη θπζηθφ φηη φινη νη θνηηεηέο δελ έρνπλ ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο κάζεζεο νχηε 

ηηο ίδηεο αλάγθεο γηα ππνβνήζεζε. Γη' απηφ έλα θαιφ ζχζηεκα ππνβνήζεζεο ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θνηηεηή. Μηα ζπλερψο παξνχζα ππνβνήζεζε 

ζα κπνξνχζε λα είλαη βαξεηή γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο θνηηεηέο κε απνηέιεζκα λα 

ράλνπλ ην θίλεηξφ ηνπο. Δλψ κηα δχζθνια πξνζβάζηκε πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα 

απνηξέςεη ηνπο πην αδχλακνπο απφ ην λα ηελ αλαδεηήζνπλ (Dabbagh, 2003). 

Δπνκέλσο θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη κία "θαηά παξαγγειία" (on demand) βνήζεηα 

γηα φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε θαη γηα φζν ρξφλν ηελ έρνπλ αλάγθε. 

Σν εξγαιείν πνπ ζα αλαπηπρζεί επνκέλσο ζα βαζηζηεί ζηελ αξρή ηεο 

ππνβνήζεζεο ηεο κάζεζεο. Ζ βνήζεηα ζα είλαη νξαηή κφλνλ φηαλ ηελ δεηήζεη ν 

ρξήζηεο, ζπγθεθξηκέλε γη' απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε εθείλε ηελ ζηηγκή θαη 

νξαηή κφλν γηα φζν απαηηείηαη. 
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3.3 Σα επγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν 

3.3.1 Η βιβλιοθήκη jQuery 

Ζ jQuery είλαη κηα βηβιηνζήθε Javascript γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεπξάο ηνπ 

"πειάηε" ζε κηα εθαξκνγή (client side scripting). Ζ ρξήζε ηεο έρεη εμαπισζεί πάξα 

πνιχ γηαηί πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα φπσο: 

- είλαη κηα ειαθξηά εθδνρή ηεο Javascript, 

- απινπνηεί θαη ζπληνκεχεη ηνλ θψδηθα,  

- ρεηξίδεηαη κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ηε δνκή ηνπ HTML εγγξάθνπ (DOM), 

- είλαη επέιηθηε θαη επεθηάζηκε, 

- απινπνηεί ηηο θιήζεηο ζηνλ εμππεξεηεηή κέζσ AJAX, 

- επηηαρχλεη ην θφξησκα ησλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ θπιινκεηξεηή, 

- ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο θπιινκεηξεηέο θαη ζε φιεο ηηο 

πιαηθφξκεο, 

- είλαη δσξεάλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη πιένλ απφ ην 80% ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ πην πνιπζχρλαζησλ 

ζειίδσλ ζηνλ θφζκν
1
. 

 

3.3.2 AJAX 

Ζ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) είλαη κία ηερληθή γηα ηελ 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία πειάηε θαη εμππεξεηεηή. Με ηελ ρξήζε ηεο AJAX γίλεηαη 

δπλαηή ε απνζηνιή θαη ε αλάθιεζε πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ δηαθνκηζηή αζχγρξνλα. 

Δπηηξέπεη έηζη ζηηο ηζηνζειίδεο λα αιιάδνπλ κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο δπλακηθά 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θνξησζεί μαλά νιφθιεξε ε ζειίδα.  

Σα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη: 

- δεκηνπξγεί γξήγνξεο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, 

- νη ζειίδεο αλαλεψλνληαη αζχγρξνλα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλακνλή γηα λα 

θνξησζνχλ νιφθιεξεο, 

                                                 
1
 Πεγή: trends.builtwith.com/javascript/jQuery 
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- κπνξεί λα αλαλεσζεί κέξνο κφλν κηαο ηζηνζειίδαο. 

 

3.3.3 MySQL 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θεηκέλσλ απαηηήζεθε ε ρξήζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Δπηιέρζεθε ε MySQL σο κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Τπεξηεξεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο γηαηί: 

- είλαη δσξεάλ γηα κε εκπνξηθή ρξήζε, 

- έρεη πςειή απφδνζε ιφγσ ηαρχηεηαο, 

- είλαη αλνηρηνχ θψδηθα, 

- ιεηηνπξγεί ζηα πην γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, 

- είλαη πνιχ εχθνιε ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηελ ρξήζε, 

- πξνζθέξεη κεγάιε αμηνπηζηία. 

 

3.3.4 Άλλα επγαλεία 

Δθηφο απηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη θάπνηα άιια 

εξγαιεία φπσο: 

- XAMPP 5.6.12: Ζ πιαηθφξκα XAMPP είλαη έλα παθέην ινγηζκηθψλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία δηαθνκηζηή (server). Πεξηιακβάλεη Apache server, βάζε δεδνκέλσλ 

MySQL, PHP θαη Perl. 

- PhpStorm: είλαη ην IDE πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα. 

- Git: ζχζηεκα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ θψδηθα. 

- εξγαιεία γηα πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Chrome  

- Google Forms: ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ ζηνπο θνηηεηέο 

- SPSS: ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

- Dell Inspiron i5: ν πξνζσπηθφο κνπ ππνινγηζηήο. 
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3.4 Μεθοδολογία έπεςναρ αξιολόγηζηρ εθαπμογήρ 

Μεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ππνβνήζεζεο ζπγγξαθήο θψδηθα ζε PHP 

ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αμηνιφγεζή ηνπ σο πξνο ηελ 

αληαπφθξηζε πνπ έρεη ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη 

ν θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ελφο ινγηζκηθνχ είλαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο (McDougall and Squires, 1995; Watkins et al, 1995; Garthwait, 

2004). 

Σν εξγαιείν απηφ παξ' φηη έρεη σο ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ηεο κάζεζεο κέζσ 

ππνινγηζηή, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ζπλεπψο λα 

αμηνινγεζεί απζηεξά σο ηέηνην. Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη "ην ινγηζκηθφ πνπ 

εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα ζελάξηα, interface θαη αιιεγνξίεο κε 

παηδαγσγηθή ζεκαζία, θαη θπξίσο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα" 

(Μηθξφπνπινο, 2000, ζ. 1). Δπνκέλσο, παξ' φηη εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, αλ 

εμεηαζηεί  κε απζηεξά θξηηήξηα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζα απνθεπρζεί, ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, λα γίλεη αμηνιφγεζή ηνπ 

κε θάπνηεο απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο πνπ ζα ηαίξηαδαλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ.  

Θα γίλεη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ κε ηελ 

κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. αλ δείγκα γηα ηελ έξεπλα επηιέρζεθαλ θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.   

Οη ρξήζηεο, αθνχ έξζνπλ ζε επαθή κε ην εξγαιείν θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, ζα εξσηεζνχλ γηα ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπο κε απηφ.  

πγθεθξηκέλα, ζα ηνπο ηεζνχλ εξσηήζεηο γηα ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ PHP Learning Tool, ηελ 

επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ εξγαιείνπ, ηελ 

ζαθήλεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπλάληεζαλ. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζα είλαη αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο 

αμηνιφγεζεο ζα απαληεζνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert.  
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4 Τλοποίηζη ηος PHP Learning Tool 

 

4.1 IDE's για ηην PHP 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα απφ IDEs (Integrated Development Environments) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ PHP, θάζε έλα απφ απηά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Κάπνηα απφ ηα πην γλσζηά είλαη ηα: 

PHPStorm, Netbeans, Visual Studio Code, Sublime Text. Θα εμεηαζηεί εδψ θαη έλα φρη 

ηφζν δηαδεδνκέλν, ην Codiad, ην νπνίν φκσο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. 

 

4.1.1 PHPStorm  

Σν PHPStorm είλαη έλα IDE πνπ πξνηηκάηαη πνιχ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πξνγξακκαηηζηέο. Δθηφο απφ ηελ PHP ππνζηεξίδεη θαη ηηο πην ζπλεζηζκέλεο front-end 

ηερλνινγίεο, φπσο HTML5, CSS, JavaScript, Sass, Less, CoffeeScript θιπ. Μεηαμχ 

άιισλ δηαζέηεη εξγαιεία φπσο debugging (απνζθαικάησζε), απηφκαηε ζπκπιήξσζε, 

ελζσκαηψλεη δπλαηφηεηα γηα version control κέζσ git θαη ππνζηεξίδεη βάζεηο 

δεδνκέλσλ SQL. Μπνξεί λα θξαηήζεη ηζηνξηθφ φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

έλα project ηνπηθά θαη λα επαλαθέξεη πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. 

 

Δηθφλα 4.1 PHPStorm 

  Τπνζηεξίδεη ηα πην γλσζηά frameworks γηα ηελ PHP, φπσο ηα Symfony, 

Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla!, CakePHP.  

 Δίλαη εκπνξηθφ πξντφλ ηεο εηαηξείαο JetBrains. Γηαηίζεηαη φκσο δσξεάλ ζε 

θνηηεηέο κε εγγξαθή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

επεθηαζεί κε κηα ζεηξά απφ πξφζζεηα πνπ δηαζέηεη. 
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 ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ κπνξεί λα θαηαινγηζηεί φηη είλαη αξθεηά αξγφ ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θαη ρξεηάδεηαη αξθεηή κλήκε. 

 Γεληθά φκσο είλαη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν κε πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο, ην 

νπνίν φκσο κπνξεί λα θαλεί ιίγν ρανηηθφ ζε αξράξηνπο ρξήζηεο. 

 

4.1.2 NetBeans 

Σν NetBeans είλαη πην γλσζηφ σο πεξηβάιινλ γηα Java. Τπνζηεξίδεη φκσο επίζεο 

θαη ηελ PHP θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο γιψζζεο φπσο JavaScript, Node.js, 

AngularJS θαη C/C++.  

 

Δηθφλα 4.2 NetBeans 

Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα θαη δσξεάλ. Yπνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά πξφζζεησλ. 

Γηαζέηεη δπλαηφηεηεο απνζθαικάησζεο, έιεγρν ιαζψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, version 

control, ππνζηεξίδεη frameworks φπσο ηα Symfony, Zend θαη Yii.  

 

4.1.3 Visual Studio Code 

Άιιν έλα πνιχ δεκνθηιέο πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ην Visual Studio 

Code. Δίλαη πξντφλ ηεο Microsoft, δηαηίζεηαη φκσο δσξεάλ. Δίλαη γξακκέλνο ζε 

γιψζζα TypeScript θαη JavaScript. 

 

Δηθφλα 4.3 Visual Studio Code 
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Δίλαη εθάκηιιν ησλ πξνεγνχκελσλ IDEs. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ (marketplace) 

δηαηίζεληαη πάξα πνιιέο επεθηάζεηο γηα φιεο ηηο γιψζζεο πνπ ππνζηεξίδεη. Μέζσ ησλ 

επεθηάζεσλ πξνζθέξνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο δνθηκψλ, κνξθνπνίεζεο ηνπ θψδηθα, 

απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο θαη πνιιέο άιιεο. 

 

4.1.4 Sublime Text 

Άιιν έλα πνιχ εμειηγκέλν πεξηβάιινλ είλαη ην Sublime Text.  

 

Δηθφλα 4.4 Sublime Text 

Δθηφο ησλ άιισλ ππνζηεξίδεη γξήγνξε πινήγεζε κέζα ζηα αξρεία, ηαπηφρξνλε 

επεμεξγαζία ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο θψδηθα ζε πνιιά ζεκεία ελφο αξρείνπ θαη δηαζέηεη 

API γξακκέλν ζε Python.  

Καη απηφ είλαη πηζαλφλ λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ αξράξην ρξήζηε γηαηί πξνζθέξεη 

κηα πιεζψξα δπλαηνηήησλ πνπ δελ κπνξεί λα εμεξεπλήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 

αξρή ηνπιάρηζηνλ. 

 

4.1.5 Codiad 

Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (editor) Codiad είλαη απηφο πνπ πξνηηκήζεθε ηειηθά 

ζαλ πιαηθφξκα πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε ην πξφζζεην. Ζ επηινγή ηνπ Codiad 

έγηλε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 

Δηθφλα 4.5 Codiad 
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- είλαη έλαο online editor πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνλδήπνηε 

εμππεξεηεηή, 

- είλαη εχθνινο ζηελ εγθαηάζηαζε κε κηθξέο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, 

- ππνζηεξίδεη πνιινχο ρξήζηεο, 

- ππνζηεξίδεη ηελ γιψζζα PHP, 

- είλαη αλνηρηνχ θψδηθα, 

- δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο πξφζζεησλ , 

- είλαη πνιχ απιφο ζηελ ρξήζε ηνπ, 

- έρεη έλα πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλν API (Application Programming Interface) 

- είλαη γξακκέλνο ζε PHP, 

- δνπιεχεη κε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο θπιινκεηξεηέο. 

Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία απφ πξφζζεηα. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ είλαη ν εμππεξεηεηήο λα ηξέρεη 

Apache2 θαη PHP5. 

 

4.2 Η γλώζζα PHP 

Ζ PHP είλαη κηα ζχγρξνλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ηδαληθή γηα εθαξκνγέο 

δηαδηθηχνπ. Δίλαη κηα γιψζζα θηηαγκέλε γηα ρξήζε ζηνλ εμππεξεηεηή (server-side 

scripting language). Σξέρεη ζηνλ εμππεξεηεηή θαη δεκηνπξγεί δπλακηθφ HTML 

πεξηερφκελν πνπ βιέπεη ν επηζθέπηεο κηαο ηζηνζειίδαο.  

Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1994 θαη δεκηνπξγφο ηεο είλαη ν Rasmus Lerdorf. Σν 1995 

ν θψδηθαο δφζεθε ζηελ δεκνζηφηεηα θαη επέηξεςε ζε πξνγξακκαηηζηέο ζε φιν ηνλ 

θφζκν λα ηνλ βειηηψζνπλ θαη λα ηνλ δηνξζψζνπλ. Οη πξψηεο εθδφζεηο δελ ζπκίδνπλ 

θάηη απφ ηελ γιψζζα φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σν 1998 ε γιψζζα γξάθηεθε 

ζρεδφλ απφ ηελ αξρή θαη πήξε ηελ νλνκαζία PHP 3.0. Σν 2004 θπθινθφξεζε ε έθδνζε 

5.0 πνπ απνδείρηεθε πνιχ δεκνθηιήο θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζε κεγάιν αξηζκφ 

ηζηνζειίδσλ αθφκε θαη ζήκεξα. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 βγήθε ε έθδνζε 7.0 θαη κέρξη 

ζήκεξα ππάξρεη ε ηειεπηαία επίζεκε έθδνζε, ε 7.2.9 πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 16 

Απγνχζηνπ 2018. Πιένλ ε νκάδα πνπ αλαπηχζζεη ηελ PHP πεξηιακβάλεη δεθάδεο 
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πξνγξακκαηηζηέο θαη αλζξψπνπο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ γξάθνληαο ηεθκεξίσζε θαη 

αλαιακβάλνληαο δηάθνξα project (PHP, 2018b). 

Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη: 

- είλαη αλνηρηνχ θψδηθα, 

- έρεη πνιχ θαιή απφδνζε, 

- κπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

- έρεη πιεζψξα απφ ελζσκαησκέλεο βηβιηνζήθεο γηα ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

ζην δηαδίθηπν, 

- είλαη εχθνιε ζηελ εθκάζεζε, 

- είλαη αληηθεηκελνζηξεθήο, 

- είλαη δηαζέζηκε γηα πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ ρξήζε ηεο PHP είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ζήκεξα. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

83.5% φισλ ησλ ηζηφηνπσλ ησλ νπνίσλ γλσξίδνπκε ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηνλ εμππεξεηεηή (W3Techs, 2018).  

ην δηάγξακκα 3.1 θαίλεηαη φηη αθφκε θαη ζήκεξα ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε έθδνζε κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ είλαη γξακκέλεο ζε PHP είλαη 

ε 5. 

 

Γηάγξακκα 4.1 Σα πνζνζηά ησλ ηζηνζειίδσλ αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηεο PHP πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
2
 

ην δηάγξακκα 3.2 θαίλεηαη ε ρξήζε φισλ ησλ γισζζψλ εμππεξεηεηή, φπσο 

θαηαγξάθεθε ζηηο 30/7/2018 ζε ζρέζε κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαη ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. Φαίλεηαη φηη ε PHP είλαη καθξάλ ε ζπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα. Παξφια απηά θαίλεηαη φηη νη ηζηνζειίδεο κε κεγάιε θίλεζε 

πξνηηκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ρξήζε ηεο Java.  

                                                 
2
 Πεγή: w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all 
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Σελ PHP εληνχηνηο πξνηηκνχλ εηαηξείεο φπσο νη Facebook, Wikipedia, 

Wordpress, Pinterest, Yahoo θαη πνιινί άιινη. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη θάπνηα απφ ηα 

κεγαιχηεξα νλφκαηα ηεο ηερλνινγίαο εκπηζηεχνληαη ηελ γιψζζα απηή. 

 

 

Γηάγξακκα 4.2 Αλαινγία ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ αλάινγα κε ηελ  ρξήζε ηνπο θαη ηελ θίλεζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ
3
 

 

4.3 ύνηομη πεπιγπαθή ηηρ λειηοςπγίαρ ηος PHP Learning Tool 

4.3.1 Λειηοςπγία σπήζηη 

Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ Codiad γηα λα γξάςεη πξνγξάκκαηα. Σν πξφζζεην 

ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο βνήζεηαο γηα εληνιέο ή ιέμεηο - θιεηδηά. ε 

πεξίπησζε πνπ ζειήζεη βνήζεηα ηελ ψξα πνπ γξάθεη θψδηθα, έρεη ηελ επηινγή λα ηελ 

                                                 
3
 Πεγή: w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all 
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εκθαλίζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl+Alt+L.  Θα αλνίμεη ηφηε ην 

παξάζπξν ηεο βνήζεηαο γηα ηελ ιέμε πάλσ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θέξζνξαο. Αλ ε 

ιέμε βξίζθεηαη ζηε βάζε ηφηε ζα εκθαληζηεί βνήζεηα, δηαθνξεηηθά ζα εκθαληζηεί 

κήλπκα φηη ε ιέμε δελ βξέζεθε. Αλ ην παξάζπξν κείλεη αλνηρηφ θαη ν θέξζνξαο 

κεηαθηλεζεί, ηφηε ην θείκελν δελ ζα αιιάμεη. Απηφ ζα γίλεη κφλν αλ ν ρξήζηεο 

"δεηήζεη" θαη πάιη βνήζεηα παηψληαο Ctrl+Alt+L. Σν παξάζπξν θιείλεη κε ηνλ 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl+Alt+K. 

Ζ βνήζεηα δείρλεη ηνλ ηξφπν ζχληαμεο κηαο εληνιήο, ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη 

απηή ή θαη ην απνηέιεζκα πνπ δίλεη. πλήζσο αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ.  

 

Δηθφλα 4.6 Οζφλε γηα ηελ ζπλάξηεζε array_merge 

Παξάιιεια ζπλνδεχεηαη θαη απφ ππεξζχλδεζκν πξνο ηελ αληίζηνηρε ζειίδα ζην 

php.net, ηνλ δηθηπαθφ ηφπν αλαθνξάο γηα ηελ PHP, ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν ηζηφηνπν 

αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηεο PHP. ηηο ζειίδεο απηέο ν ρξήζηεο ζα βξεη φιεο 

ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο. Πξνθαλψο θαλείο λένο (ή 

θαη έκπεηξνο) πξνγξακκαηηζηήο δελ κπνξεί λα ζπκάηαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, εδψ φκσο 

ηνπ παξέρεηαη κηα γξήγνξε αλαθνξά γηα λα ςάμεη, λα ζπκεζεί ή λα δηεπθξηλίζεη θάηη. 
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Δηθφλα 4.7 Ζ νζφλε ηνπ Codiad κε ην παξάζπξν ηνπ PHP Learning Tool 

Σν άλνηγκα ηνπ πξφζζεηνπ γίλεηαη κε ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ ρσξίο 

λα απαηηείηαη απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ επεμεξγαζηή ή αιιαγή ζειίδαο ζηνλ 

θπιινκεηξεηή. Ο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη ζε βηβιία ή ζεκεηψζεηο νχηε λα 

θάλεη αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν γηα λα βξεη πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εληνιέο. Ζ 

βνήζεηα εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά ηεο νζφλεο ηνπ θαη απηφο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

δνπιεχεη βιέπνληάο ηελ ή λα επηιέμεη λα θιείζεη ην παξάζπξν θαη λα ζπλερίζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ. 

 

4.3.2 Λειηοςπγία διασειπιζηή 

Σν πξφζζεην νινθιεξψλεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή. Ο δηαρεηξηζηήο 

ρξεηάδεηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα λα πξνζζέηεη λέεο ιέμεηο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο επεμεγήζεηο ηνπο, λα αιιάδεη ή λα ζπκπιεξψλεη παιηέο επεμεγήζεηο ή θαη 

λα δηαγξάθεη θείκελα πνπ πιένλ δελ ρξεηάδνληαη. Γηα φιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο έρεη 

πξνζηεζεί ε δηεπαθή ηνπ δηαρεηξηζηή.  

Ο δηαρεηξηζηήο αλνίγεη ην πξφζζεην απφ ηελ πεξηνρή ησλ πξφζζεησλ ζηα δεμηά 

ηεο νζφλεο. Ζ πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε κε φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ.  

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ επηινγή λα πξνζζέζεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θάπνηα λέα 

εληνιή κε ηελ επεμήγεζή ηεο (Δηθφλα 4.3) γξάθνληαο ζε μερσξηζηά πεδία ηελ ιέμε, ηελ 

επεμήγεζε, ηα παξαδείγκαηα θαη ηνλ ππεξζχλδεζκν πξνο ην php.net.  
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Δηθφλα 4.8 Παξάζπξν γηα εηζαγσγή λέαο ιέμεο ζηελ βάζε 

Αλ ην επηζπκεί κπνξεί λα εκθαλίζεη κηα ιίζηα κε φιεο ηηο εληνιέο πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ βάζε (Δηθφλα 4.4) θαη λα επηιέμεη κία γηα λα ηελ ηξνπνπνηήζεη ή λα ηελ δηαγξάςεη 

εληειψο (Δηθφλα 4.5). 

 

Δηθφλα 4.9 Δπηινγή εληνιήο γηα ηξνπνπνίεζε ή δηαγξαθή 
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Δηθφλα 4.10 Παξάζπξν γηα ηελ επεμεξγαζία ιέμεο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

 

4.4 Σπόπορ ανάπηςξηρ 

Ο Codiad είλαη κηα εθαξκνγή αλνηρηνχ θψδηθα θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπγγξαθήο λέσλ πξφζζεησλ πνπ απμάλνπλ θαη εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Ζ 

πινπνίεζε ηνπ PHP Learning Tool έγηλε δπλαηή ράξε ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή 

(API: Application Programming Interface) ηνπ Codiad.  

Πξνζθέξεηαη έηνηκν ππφδεηγκα (template) γηα ηελ ζπγγξαθή πξφζζεησλ κε ηα 

αξρεία init.js 

(function(global, $){ 

     

    // Define core 

    var codiad = global.codiad, 

        scripts= document.getElementsByTagName('script'), 

        path = scripts[scripts.length-1].src.split('?')[0], 

        curpath = path.split('/').slice(0, -1).join('/')+'/'; 

 

    // Instantiates plugin 

    $(function() {     

        codiad.MY_PLUGIN.init(); 

    }); 

 

    codiad.MY_PLUGIN = { 

        // Allows relative `this.path` linkage 
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        path: curpath, 

 

        init: function() { 

 

            // Start your plugin here... 

        }, 

 

        /* 

         * This is where the core functionality goes, any call, 

references, 

         * script-loads, etc... 

         *  

         */ 

          

         SOME_METHOD: function() { 

            alert('Hello World');   

         } 

    }; 

 

})(this, jQuery); 

 

θαη plugin.json 

[{ 

    "author": "Your Name", 

    "version": "Your Version", 

    "name": "Your Plugin Name", 

    "url": "https://github.com/Codiad/Codiad-Plugin-Template", 

    "rightbar": [ 

        { 

            "action": "codiad.MY_PLUGIN.SOME_METHOD();", 

            "icon": "icon-info-circled", 

            "title": "This will be displayed in the rightbar" 

        } 

    ], 

    "contextmenu": [ 

        { 

            "action": "codiad.MY_PLUGIN.SOME_METHOD();", 

            "icon": "icon-info-circled", 

            "applies-to": "both", 

            "title": "This will be displayed in the contextmenu" 

        } 

    ] 

}] 

 

Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ πξφζζεηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε jQuery. Ο 

θψδηθαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή γξάθηεθε ζε PHP. Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

δχν πιεπξψλ πξνηηκήζεθε ε ηερληθή AJAX γηα αζχγρξνλε επηθνηλσλία ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα θνξηψλεηαη μαλά ε ζειίδα απφ ηελ αξρή.  
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Σα θείκελα ηεο βνήζεηαο βξίζθνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ MySQL.Ο Codiad 

δελ απαηηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηελ χπαξμε βάζεο δεδνκέλσλ. Κξίζεθε φκσο 

απαξαίηεηε ε χπαξμή ηεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ επεμεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Σν 

ζρήκα ηεο βάζεο είλαη πνιχ απιφ θαη απνηειείηαη απφ ηνλ πίλαθα list ζηνλ νπνίν 

βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο ζε κνξθή θεηκέλνπ (text) ηφζν νη ιέμεηο φζν θαη νη 

επεμεγήζεηο ηνπο. 

 

4.5 Πεπιγπαθή ηος κώδικα 

Ο ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπ πξφζζεηνπ βαζίζηεθε πάλσ ζηελ δνκή θαη ην πξφηππν 

πνπ πξνζθέξεη έηνηκν ν Codiad. Ο θάθεινο plugins πεξηέρεη φια ηα απνζεθεπκέλα απφ 

ηνλ ρξήζηε πξφζζεηα. Σν πξφζζεην ρηίδεηαη κε βαζηθφ θνξκφ ην αξρείν init.js ην νπνίν 

πεξηέρεη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαιέζεη. 

πγθεθξηκέλα ην αξρείν init.js γηα ην PHP Learning Tool πεξηιακβάλεη ηηο 

κεζφδνπο: 

- init(): δεκηνπξγεί ην παξάζπξν γηα ηελ εκθάληζε ηεο  βνήζεηαο θαη ην 

παξάζπξν γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή. Σα πξνζαξηά ζηελ νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηα θξχβεη κέρξηο φηνπ ηα θαιέζεη ν ρξήζηεο.  

- addKeyBindings(): θάλεη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ Ctrl+Alt+K 

κε ην άλνηγκα ηεο νζφλεο βνήζεηαο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ Ctrl+Alt+L κε ην 

θιείζηκν ηεο νζφλεο. 

- showPanel(): θαιεί ην αξρείν find.php γηα λα εληνπίζεη ηελ εληνιή πνπ 

αλαδεηά ν ρξήζηεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδεη ηελ βνήζεηα ζηελ 

νζφλε. 

- findWord(): εληνπίδεη ηελ ιέμε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θέξζνξαο ηελ 

ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο πηέδεη Ctrl+Alt+K. 

- hidePanel(): θιείλεη ην παξάζπξν ηεο βνήζεηαο. 

- start(): θαιεί ην αξρείν start_screen.php θαη εκθαλίδεη ηελ αξρηθή νζφλε 

ηνπ δηαρεηξηζηή.  

- passwordCheck(): θαιεί ην αξρείν admin_password.php θαη θάλεη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ ηνπ δηαρεηξηζηή. 

- createAdminPanel(): θαιεί ην αξρείν admin_insert.php θαη νδεγεί ζηελ 

νζφλε εηζαγσγήο λέσλ εληνιψλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
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- addToDataBase(): θαιεί ην αξρείν admin_database.php θαη πξνζζέηεη 

ηελ λέα εληνιή θαη ηελ επεμήγεζή ηεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

- editDataBasePanel(): θαιεί ην αξρείν admin_edit.php θαη δεκηνπξγεί ηνλ 

πίλαθα ησλ εληνιψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

- editDataBase(): θαιεί ην αξρείν search_in_database.php θαη δεκηνπξγεί 

ηελ νζφλε γηα ηελ επεμεξγαζία εληνιψλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

- updateDataBase(): θαιεί ην αξρείν update_database.php θαη θαηαρσξεί 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηελ ηξνπνπνηεκέλε επεμήγεζε ή/θαη εληνιή. 

- deleteFromDataBase(): θαιεί ην αξρείν delete_from_database.php θαη 

δηαγξάθεη ηελ θαηαρψξηζε γηα ηελ επηιεγκέλε εληνιή απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 

- hideAdminPanel(): θιείλεη ηελ νζφλε ηνπ δηαρεηξηζηή. 

Ο θψδηθαο ζπκπιεξψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα αξρεία ζε PHP: 

- connect.php: πξαγκαηνπνηεί ηελ ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

- find.php: αλαδεηά ηελ επηιεγκέλε εληνιή ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη 

εκθαλίδεη ην θείκελν ηεο επεμήγεζεο ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

- start_screen.php: ειέγρεη αλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζάγεη ηα δηαπηζηεπηήξηά 

ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ έρεη γίλεη, ηφηε εκθαλίδεη ηελ νζφλε γηα 

ηελ εηζαγσγή νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ. 

- admin_password.php: ειέγρεη ηα δηεπηζηεπηήξηα ηνπ δηαρεηξηζηή (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ) θαη εκθαλίδεη ηα αλάινγα κελχκαηα ζηελ νζφλε. 

- admin_choice.php: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηη είδνπο εξγαζία ζέιεη λα 

θάλεη, εηζαγσγή λέαο εληνιήο ή αιιαγή θάπνηαο ππάξρνπζαο. 

- admin_insert.php: δεκηνπξγεί ηελ νζφλε γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ εληνιψλ 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

- admin_database.php: ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θάπνηα 

λέα εληνιή καδί κε ηελ επεμήγεζή ηεο. Μπνξεί λα πξνζζέζεη επίζεο 

παξαδείγκαηα θαη ππεξζχλδεζκν ζηελ αλάινγε ζειίδα ηνπ php.net. 

- admin_edit.php: εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηελ ιίζηα ησλ απνζεθεπκέλσλ 

εληνιψλ γηα λα επηιεγεί κία πξνο επεμεξγαζία.  

- search_in_database.php: αλαδεηά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδεη 

ζηελ νζφλε ηνπ δηαρεηξηζηή ηελ εληνιή κε ην θείκελν πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 

Σα θείκελα είλαη έηνηκα γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 
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- update_database.php: ελεκεξψλεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα εληνιή πνπ 

έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

- delete_from_database.php: πξαγκαηνπνηεί ηελ δηαγξαθή κηαο εληνιήο απφ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

ην Παξάξηεκα Η πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ν θψδηθαο 

ηνπ πξφζζεηνπ. 

 

4.6 Γιεξαγυγή έπεςναρ 

Γηα ηελ έξεπλα ζηνπο θνηηεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη ψζηε λα γίλεη κηα εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε γηα απάληεζε ζε θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Οη θνηηεηέο είραλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην PHP Learning Tool θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σνπο έγηλε κηα εηζαγσγή κέζσ κηαο παξνπζίαζεο ζε PowerPoint  

φπνπ είδαλ ηη κπνξεί λα θάλεη ην πξφζζεην θαη κε πνηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη. 

ε θάπνην επφκελν κάζεκα θαη αθνχ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη απφ ην ζπίηη ηνπο, ηνπο δφζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θηηαγκέλν κε ην Google Forms.  

πλνιηθά απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είθνζη ηέζζεξηο θνηηεηέο. Σν ζχλνιν 

ησλ εξσηήζεσλ, έηζη φπσο δφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο, βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

4.6.1 Απανηήζειρ ζηο επυηημαηολόγιο 

ηα επφκελα ζρήκαηα θαίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ 

ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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1. Πνην είλαη ην θχιν ζαο; 

 

2. Έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ; 

 

3. Αλ έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία, πνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ έρεηε 

ρξεζηκνπνηήζεη; 

- Απφ ηνπο ηέζζεξηο θνηηεηέο πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία, έλαο δήισζε φηη γλσξίδεη C θαη JavaScript, έλαο Java θαη δχν 

φηη γλσξίδνπλ άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

4. Αλ έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία, πφζα ρξφληα πξνγξακκαηηζηηθήο εκπεηξίαο 

έρεηε; 

- Απφ ηνπο ηέζζεξηο πνπ απάληεζαλ φηη δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, νη ηξεηο είπαλ φηη ε εκπεηξία ηνπο είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο ελψ κφλν ν έλαο απάληεζε φηη έρεη εκπεηξία 

ελφο κε δχν έηε. 

5. α) Πφζν ζαθή θαη θαηαλνεηά είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα θείκελα ηεο 

βνήζεηαο; 

β) Πφζν πιήξε είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα θείκελα ηεο βνήζεηαο; 

17 
(71%)

7 (29%)
άντρασ

γυναίκα

4 
(17%)

20 
(83%)

ναι

όχι
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γ) Πφζν εχρξεζην είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ην PHP Learning Tool; 

δ) Πφζν ρξήζηκν βξίζθεηε ην PHP Learning Tool ζηελ εθκάζεζε ηεο PHP; 

- Οη απαληήζεηο ζηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ ζε κηα 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ ην έλα αληηζηνηρνχζε ζην θαζφινπ 

θαη ην πέληε ζην πάξα πνιχ.  Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλνληαη 

νκαδνπνηεκέλεο ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

6. Αλ καζαίλαηε κηα άιιε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζα ζέιαηε λα ππάξρεη έλα 

παξφκνην εξγαιείν κε ην PHP Learning Tool; 

 

7. αο δπζθφιεςε θάηη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ PHP Learning Tool; 

- Δξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ απαληήζεθε θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

κε "φρη". Τπήξμαλ επηπιένλ ζρφιηα φπσο "είλαη αξθεηά απιφ ζηελ 

ρξήζε", "ήηαλ αξθεηά εχρξεζην" θαη "δελ κε δπζθφιεςε θάηη". Έλαο 

κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξε ζαλ δπζθνιία "ην φηη δελ είρα 

πξνεγνχκελε εκπεηξία". 

17%

13%

13%

21%

46%

62%

46%

42%

29%

17%

33%

29%

4%

8%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Πόςο ςαφή είναι τα κείμενα;

Πόςο πλήρη είναι τα κείμενα;

Πόςο εφχρηςτο είναι το 
PHPLT;

Πόςο χρήςιμο βρίςκετε το 
PHPLT;

Πάρα πολφ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

22
(92%)

2 (8%)

ναι

όχι
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8. Θα ζέιαηε λα πξνηείλεηε θάπνηα αιιαγή ζηελ δνκή ή ηε ρξήζε ηνπ PHP 

Learning Tool; 

- ηελ εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ην αλ έρνπλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα 

αιιαγέο ζην PHP Learning Tool, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία επίζεο 

απάληεζε πσο δελ είραλ πξνηάζεηο αιιαγψλ. Γχν κφλν απαληήζεηο 

δφζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Ζ κία πξφηεηλε πεξηζζφηεξα 

παξαδείγκαηα θαη ε άιιε είπε πσο ίζσο λα είλαη ππεξβνιηθά απιφ. 

 

4.6.2 Ανάλςζη έπεςναρ 

Γηα λα ππνινγηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δείθηεο 

αμηνπηζηίαο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Cronbach's Alpha. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

δείρλεη ηελ κέγηζηε αμηνπηζηία φηαλ ε ηηκή ηνπ πξνζεγγίδεη ηελ κνλάδα (r = 1). Σηκέο 

πνπ μεπεξλνχλ ην 0.7 ζεσξείηαη φηη πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε έλδεημε αμηνπηζηίαο 

(Οπδνχλε θαη Ναθάθεο, 2011). 

Θα εμεηαζηνχλ νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επρξεζηία, ηελ ρξεζηκφηεηα, ηελ 

ζαθήλεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ PHP Learning Tool. Απηή ε νκάδα 

εξσηήζεσλ ζα δψζεη κηα θαιή έλδεημε γηα ηελ απνδνρή πνπ έρεη ζηνπο ρξήζηεο ην 

εξγαιείν.  

Πεπιγπαυικά Στατιστικά 

 
Ν Ελάτιστο Μέγιστο Μέσος Όρος Τσπική Απόκλιση 

Πόσο σαυή και κατανοητά 

είναι κατά τη γνώμη σας τα 

κείμενα της βοήθειας; 

24 1,0 5,0 3,67 ,963 

Πόσο πλήρη είναι κατά τη 

γνώμη σας τα κείμενα της 

βοήθειας; 

24 2,0 5,0 3,79 ,779 

Πόσο εύτρηστο είναι κατά τη 

γνώμη σας το PHP Learning 

Tool; 

24 2,0 5,0 3,63 ,824 

Πόσο τρήσιμο βρίσκετε το 

PHP Learning Tool στην 

εκμάθηση της PHP; 

24 2,0 5,0 3,75 ,897 
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Στατιστικά Αξιοπιστίαρ 

Cronbach's Alpha Πλήθος στοιτείων 

,82 4 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη ζην 

3,6 κε 3,7, πνπ δείρλεη κηα ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη αμηνινγνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξφζζεηνπ ζαλ αξθεηά θαιά. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ζ' απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη ζην 0,82, δειαδή ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ είλαη αξθεηά 

κεγάιε γηα λα αμηνινγεζεί. 

Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνθχπηεη επίζεο κηα ελδηαθέξνπζα επηζήκαλζε. Οη 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα ήζειαλ φινη έλα 

παξφκνην εξγαιείν θαη γηα ηελ εθκάζεζε κηαο άιιεο γιψζζαο. Απηφ δείρλεη φηη ην PHP 

Learning Tool δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο αιιά θαη ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ζε θάπνηνλ βαζκφ ηελ ινγηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζέινπλ λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θάζε γιψζζαο. 
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5 ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

 

Σν PHP Learning Tool ζρεδηάζηεθε, θαηαζθεπάζηεθε έλα πξσηφηππφ ηνπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα δνθηκάζηεθε κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο PHP 

θαη λα θαηαζηεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζε φζνπο γηα πξψηε θνξά έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηελ γιψζζα.  

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ έδεημε φηη είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ ηπγράλεη ηεο απνδνρήο ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 

(92%) ζεψξεζαλ φηη ζα ηνπο ήηαλ ρξήζηκν θάηη παξφκνην αθφκε θαη αλ κάζαηλαλ κηα 

λέα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Σα θείκελα ζεσξήζεθαλ πιήξε θαη ζαθή. Γεληθά ην 

PHP Learning Tool θάλεθε φηη είλαη αξθεηά εχρξεζην αιιά θαη ρξήζηκν γηα ηνπο λένπο 

ρξήζηεο. 

Φπζηθά ε έξεπλα πνπ έγηλε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη ίζσο δελ 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ παξά κφλν ελδείμεσλ, νη νπνίεο φκσο 

αξρηθά είλαη πνιχ θαιέο. Θα κπνξνχζε λα γίλεη κηα πην εθηεηακέλε έξεπλα ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε ρξήζε ηνπ PHP Learning Tool γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζα δψζεη ηελ επθαηξία λα βγνπλ πην αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηά πφζν βνεζάεη 

ζηελ ζπγγξαθή θψδηθα ζε PHP.  

 

5.1 Μελλονηικέρ επεκηάζειρ 

Σν PHP Learning Tool ζα κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα αλαπηπρζεί απφ ην ζηάδην 

ηνπ πξσηνηχπνπ ζε κηα νινθιεξσκέλε έθδνζε πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

γιψζζαο PHP. Να εκπινπηηζηεί κε πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα θαη κε πιήξε 

επεμήγεζε ησλ εληνιψλ. Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελδερνκέλσο θαη παιηφηεξεο 

εθδφζεηο ηεο PHP, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί έλα πιήξεο εξγαιείν ππνβνήζεζεο 

ζπγγξαθήο θψδηθα.  

Παξάιιεια κπνξεί λα γίλεη ε επέθηαζή ηνπ θαη ζε άιιε γιψζζα εθηφο ησλ 

ειιεληθψλ. Θα κπνξνχζε ζηελ αξρή ν ρξήζηεο λα δίλεη ηελ επηινγή γιψζζαο (ειιεληθά 

ή αγγιηθά) θαη ηα θείκελα ηεο βνήζεηαο λα εκθαλίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα.  
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 Φπζηθά ην ίδην εξγαιείν ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 

δίλεη βνήζεηα θαη γηα άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ 

επεμεξγαζηή Codiad (πρ Python, C, Java θιπ). Σφηε ζα γηλφηαλ έλα πιήξεο εξγαιείν γηα 

ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκαηηζηψλ.  
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Παπάπηημα Ι 

 

init.js 

 (function(global, $){ 

     

    // Define core 

    var codiad = global.codiad, 

        scripts= document.getElementsByTagName('script'), 

        path = scripts[scripts.length-1].src.split('?')[0], 

        curpath = path.split('/').slice(0, -1).join('/')+'/'; 

 

    // Instantiates plugin 

    $(function() {     

        codiad.LearningTool.init(); 

    }); 

 

    codiad.LearningTool = { 

 

        // Allows relative `this.path` linkage 

        path: curpath, 

        isVisible: false, 

        panel: $('<div id="panel">'), 

        adminPanel: $('<div id="adminPanel" draggable="true">'), 

 

        init: function () { 

 

            // Start your plugin here... 

            var _this = this; 

 

            // δεκηνπξγνύληαη νη νζόλεο ηνπ plugin 

            this.panel.append('<div <div class="icon-cancel, close-

handle" onclick="codiad.LearningTool.hidePanel();">' + 

                '</div><label>Επεξήγηζη</label><hr><div 

id="help"></div>'); 

            this.adminPanel.append('<div id="adminPanelheader"><p 

class="icon-cancel, close-handle" ' + 

                

'onclick="codiad.LearningTool.hideAdminPanel();"></p></div><div 

id="admin"></div>'); 

            $(function () { 

                $("#adminPanel").draggable({handle: "label"}); 

                $("#panel").draggable({handle: "label"}); 

            }); 

            $('#workspace').append(this.panel) 

                .append(this.adminPanel); 

            this.panel.hide(); 

            this.adminPanel.hide(); 

            amplify.subscribe('active.onOpen', function (path) { 

                _this.addKeyBindings(); 

            }); 

 

        }, 

 

        /**  

         * This is where the core functionality goes, any call, 

references, 
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         * script-loads, etc... 

         */ 

 // αληηζηνηρίδεη ηα πιήθηξα ζπληόκεπζεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

        addKeyBindings: function () { 

            var _this = this; 

            if (codiad.editor.getActive() !== null) { 

                //Add initial keyboard command 

                var manager = codiad.editor.getActive().commands; 

                manager.addCommand({ 

                    name: 'Show PHP Learning Tool', 

                    bindKey: { 

                        "win": "Ctrl-Alt-L" 

                    }, 

                    exec: function () { 

                        _this.findWord(); 

                    } 

                }); 

                manager.addCommand({ 

                    name: 'Hide PHP Learning Tool', 

                    bindKey: { 

                        "win": "Ctrl-Alt-K" 

                    }, 

                    exec: function () { 

                        _this.hidePanel(); 

                    } 

                }); 

            } 

        }, 

 

        // εκθαλίδεη ηελ νζόλε ηεο βνήζεηαο 

        showPanel: function (text) { 

            var textArea = $('#help'); 

            if (!this.isVisible) { 

                this.isVisible = true; 

                this.panel.show(); 

            } 

 

            // εληνπίδεη ηελ ιέμε ζηελ βάζε δεδνκέλωλ 

            $.post(this.path + 'find.php', {word: text}, function 

(data) { 

                if (data === "") { 

                    textArea.html("Δεν βπέθηκε πεπιεχόμενο για ηην 

λέξη " + text); 

                } 

                else { 

                    textArea.html(data); 

                } 

            }) 

        }, 

 

        // θξύβεη ηελ νζόλε ηεο βνήζεηαο 

        hidePanel: function () { 

            var textArea = $('#help'); 

            if (this.isVisible) { 

                this.isVisible = false; 

                textArea.html(""); 

                this.panel.hide(); 

            } 

        }, 

 

        // βξίζθεη ηελ ιέμε ζηε ζέζε ηνπ θέξζνξα 
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        findWord: function (position) { 

            if 

(codiad.filemanager.getExtension(codiad.active.getPath()) == "php") { 

                if (codiad.editor.getActive() === null) { 

                    this.hide(); 

                    return false; 

                } 

 

                if (typeof(position) == 'undefined') { 

                    position = 

codiad.editor.getActive().getCursorPosition(); 

                } 

                var token = 

codiad.editor.getActive().getSession().getTokenAt(position.row, 

position.column); 

                var word = token.value; 

 

                // αληηθαζηζηά ην κνλό εηζαγωγηθό κε δηπιό 

                if (word.startsWith("'")) { 

                    word = '"' + word.substring(1, word.length - 1) + 

'"'; 

                } 

 

                this.showPanel(word); 

            } 

        }, 

 

        // εκθαλίδεη ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ δηαρεηξηζηή 

        start: function () { 

            var textArea = $('#admin'); 

            if (!this.isVisible) { 

                this.isVisible = true; 

                this.adminPanel.show(); 

            } 

            $.post(this.path + 'start_screen.php', function (data) { 

                textArea.html(data); 

            }) 

        }, 

 

        // νδεγεί ζηελ νζόλε εηζαγωγήο ιέμεωλ 

        createAdminPanel: function () { 

 

            var textArea = $('#admin'); 

            if (!this.isVisible) { 

                this.isVisible = true; 

                this.adminPanel.show(); 

            } 

            $.post(this.path + 'admin_insert.php', function (data) { 

                textArea.html(data); 

            }) 

        }, 

 

        // πξνζζέηεη ηελ ιέμε θαη ηελ εμήγεζε ζηελ βάζε δεδνκέλωλ 

        addToDataBase: function () { 

 

            var textArea = $('#admin'); 

            var path = this.path; 

            $('#dialog').submit(function (e) { 

                e.preventDefault(); 

 

                var textArray = $(this).serializeArray(); 

                var wordp = textArray[0].value; 
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                var description = textArray[1].value; 

                var example = textArray[2].value; 

                var link = textArray[3].value; 

                $.post(path + 'admin_database.php', {word: wordp, 

desc: description, examp: example, lin: link}, 

                    function (data) { 

                        textArea.html(data); 

                    }); 

            }); 

        }, 

 

        // δεκηνπξγεί ηελ ιίζηα ηωλ εληνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 

        editDataBasePanel: function () { 

            var textArea = $('#admin'); 

            var path = this.path; 

            $.post(path + 'admin_edit.php', function (data) { 

                textArea.html(data); 

            }); 

 

        }, 

 

        // δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα ηελ επεμεξγαζία δνζκέλωλ εληνιώλ 

        editDataBase: function (clickedWord) { 

            var path = this.path; 

            var textArea = $('#admin'); 

 

            $.post(path + 'search_in_database.php', {search: 

clickedWord}, 

                function (data) { 

                    textArea.html(data); 

                }); 

        }, 

 

        // θαηαρωξεί ζηε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε επεμήγεζε ή εληνιή 

        updateDataBase: function (id) { 

            var textArea = $('#admin'); 

            var path = this.path; 

            $('#editDialog').submit(function (e) { 

                e.preventDefault(); 

 

                var textArray = $(this).serializeArray(); 

                var parsedId = parseInt(id); 

                var clickedWord = textArray[0].value; 

                var description = textArray[1].value; 

                $.post(path + 'update_database.php', {updateWord: 

clickedWord, updateDesc: description, id: parsedId}, 

                    function (data) { 

                        textArea.html(data); 

                    }); 

            }); 

        }, 

 

        // δηαγξάθεη εληνιή από ηελ βάζε 

        deleteFromDataBase: function (id) { 

             

            var textArea = $('#admin'); 

            var path = this.path; 

            $('#editDialog').submit(function (e) { 

                e.preventDefault(); 

                var parsedId = parseInt(id); 

 

                $.post(path + 'delete_from_database.php', {did: 
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parsedId}, 

                    function (data) { 

                        textArea.html(data); 

                    }); 

            }); 

        }, 

 

        // θιείλεη ηελ νζόλε δηαρείξηζεο 

        hideAdminPanel: function () { 

            var textArea = $('#admin'); 

            if (this.isVisible) { 

                this.isVisible = false; 

                textArea.html(""); 

                this.adminPanel.hide(); 

            } 

 

        }, 

 

        // θάλεη ηνλ έιεγρν ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ δηαρεηξηζηή 

        passwordCheck: function () { 

            var textArea = $('#admin'); 

            var path = this.path; 

            $('#pass_dialog').submit(function (e) { 

                e.preventDefault(); 

 

                var textArray = $(this).serializeArray(); 

                var userName = textArray[0].value; 

                var passwd = textArray[1].value; 

 

                $.post(path + 'admin_password.php', {name: userName, 

password: passwd}, 

                    function (data) { 

                        textArea.html(data); 

 

                    }); 

            }); 

        } 

    } 

 

})(this, jQuery); 
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connect.php 

<?php 

// δίλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο 

$servername = "localhost"; 

$username = "root"; 

$password = ""; 

$dbname = "php"; 

 

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);       

//γίλεηαη ε ζύλδεζε κε ηε βάζε 

if (!$conn) {                                    

    die("Connection failed"); 

} 

mysqli_set_charset($conn, 'utf8'); 

mysqli_query($conn, "SET NAMES 'utf8'"); 

 

?> 

 

 find.php 

<?php 

include_once 'connect.php'; 

 

$phpword = $_POST['word']; 

 

$sql = "SELECT * FROM list WHERE word='$phpword'"; 

$result = mysqli_query($conn, $sql); 

$words = array(); 

 

//εύξεζε ιέμεο ζηε βάζε δεδνκέλωλ 

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

    $words[] = $row["explanation"]; 

} 

 

foreach ($words as $word) { 

    echo $word; 

} 

mysqli_close($conn); 

 

?> 
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 start_screen.php 

<?php 

require_once('../../common.php'); 

 

//ειέγρεη αλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ήδε δώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

if (isset($_SESSION['connect']) && $_SESSION['connect'] == 1) { 

    include_once 'admin_choice.php'; 

} 

// δεκηνπξγεί ηελ νζόλε εηζαγωγήο ζηνηρείωλ ηνπ δηαρεηξηζηή 

else { ?> 

    <div class="settings"> 

        <label><div>Δώζηε ηα ζηοισεία ηος διασειπιζηή:</div></label> 

        <hr> 

    </div> 

    <form id="pass_dialog" method="post"> 

        <label><p>Δώζηε ηο όνομα ηος διασειπιζηή:</p></label> 

        <input type="text" name="username" autofocus="autofocus"> 

        <label><p>Δώζηε ηο password:</p></label> 

        <input type="password" name="password"> 

        <button class="btn-right" 

onclick="codiad.LearningTool.passwordCheck()">Υποβολή</button> 

        <button class="btn-right" 

onclick="codiad.LearningTool.hideAdminPanel()">Κλείζιμο</button> 

     

    </form> 

<?php } ?> 

 

 

 admin_password.php 

<?php 

require_once('../../common.php'); 

 

include_once 'connect.php'; 

 

if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['password'])) { 

    $username = $_POST['name']; 

    $password = $_POST['password']; 

} 

 

$sql = "SELECT * FROM admin WHERE username ='$username'"; 

$result = mysqli_query($conn, $sql); 

$pass_array = array(); 

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

    $pass_array[] = $row["password"]; 

} 

 

//ν ρξήζηεο δελ ππάξρεη 

if (sizeof($pass_array) < 1) { 

    echo '<div><p>Το όνομα χπήζηη είναι λανθαζμένο.</p></div><button 

class="btn-right"'. 

        'onclick="codiad.LearningTool.start()">Επανάληψη</button>'; 

    return; 

} 

 

$hashed_password = $pass_array[0]; 

 

if (password_verify($password, $hashed_password)) { 

    // ζωζηόο θωδηθόο 
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    $_SESSION['connect'] = 1; 

    include_once 'admin_choice.php'; 

} 

else { 

    // ιαλζαζκέλνο θωδηθόο 

    echo '<div><p>Το password είναι λανθαζμένο.</p></div><button 

class="btn-right"'. 

        'onclick="codiad.LearningTool.start()">Επανάληψη</button>'; 

} 

 

mysqli_close($conn); 

 

?> 

 

admin_choice.php 

<?php 

include_once('../../common.php'); 

?> 

 

<div class="settings"> 

    <label><div>Ποια ενέπγεια θέλεηε να κάνεηε;</div></label> 

    <hr> 

 

    <button class="btn-right" 

onclick="codiad.LearningTool.createAdminPanel()">Πποζθήκη 

ενηολήρ</button> 

    <button class="btn-right" 

onclick="codiad.LearningTool.editDataBasePanel()">Επεξεπγαζία 

ενηολήρ</button> 

</div> 

 

admin_insert.php 

<?php 

require_once('../../common.php'); 

?> 

 

<!-- δεκηνπξγία βαζηθήο νζόλεο γηα εηζαγωγή ιέμεωλ --> 

<div class="settings"> 

    <label>Insert into PHP database</label> 

    <hr> 

</div> 

<form id="dialog" method="post"> 

    <label><div><p>Ποια λέξη θα πποζηεθεί;</p></div></label> 

    <input type="text" name="phpword" autofocus="autofocus"> 

    <label><p>Πποζθέζηε πεπιγπαθή</p></label> 

    <textarea rows="7" cols="30" name="description"></textarea> 

    <label><p>Πποζθέζηε παπάδειγμα</p></label> 

    <textarea rows="5" cols="30" name="example"></textarea> 

    <label><p>Πποζθέζηε λινκ</p></label> 

    <input type="text" name="link"> 

    <button class="btn-right" 

onclick="codiad.LearningTool.addToDataBase()">Πποζθήκη</button> 

 

</form> 

 

<button class="btn-right" 

onclick="codiad.LearningTool.start()">Πίζω</button> 
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admin_database.php 

<?php 

include_once 'connect.php'; 

 

//έιεγρνο αλ έρεη εηζαρζεί ε βαζηθή ιέμε - εληνιή 

if (isset($_POST['word']) && $_POST['word'] !== "") { 

    $pword = $_POST['word']; 

} 

elseif ($_POST['word'] == "") { 

    echo '<div><p>Παπακαλώ δώζηε ηην λέξη που θα πποζηεθεί</p></div> 

<button class="btn-right"'. 

        

'onclick="codiad.LearningTool.createAdminPanel()">Συνέχεια</button><bu

tton class="btn-right"'. 

        

'onclick="codiad.LearningTool.hideAdminPanel()">Κλείζιμο</button>'; 

    return; 

} 

//δεκηνπξγία sql εξωηήκαηνο 

$insert = "INSERT INTO list (word"; 

$values = " VALUES ('$pword'"; 

 

if (isset($_POST['desc']) && $_POST['desc'] !== "") { 

    $description = $_POST['desc']; 

    $description = "<p>".$description."</p>"; 

    $insert .= ", explanation"; 

    $values .= ", "."'$description"; 

} 

 

if (isset($_POST['examp']) && $_POST['examp'] !== "") { 

    $example = $_POST['examp']; 

    $example = "<pre><p class=''code''>".$example."</p></pre>"; 

    if ($_POST['desc'] == "") { 

        $insert .= ", explanation"; 

        $values .= ", "."'$example"; 

    } 

    else { 

        $values .= $example; 

    } 

} 

 

if (isset($_POST['lin']) && $_POST['lin'] !== "") { 

    $link = $_POST['lin']; 

    $link = "<p class=''link''><a 

href=''".$link."''target=''_blank''>".$link."</a></p>"; 

    if ($_POST['desc'] == "" && $_POST['examp'] == "") { 

        $insert .= ", explanation"; 

        $values .= ", "."'$link"; 

    } 

    else { 

        $values .= $link; 

    } 

} 

 

$insert .= ")"; 

$values .= "')"; 

 

$sql = $insert.$values; 

mysqli_query($conn, $sql); 

 

if (mysqli_affected_rows($conn) > 0) { 
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    // κήλπκα επηηπρνύο εηζαγωγήο 

    echo '<div><p>Θέλεηε να πποζθέζεηε κάηι άλλο;</p></div><button 

class="btn-right"'. 

        

'onclick="codiad.LearningTool.createAdminPanel()">Πποζθήκη</button><bu

tton class="btn-right"'. 

        'onclick="codiad.LearningTool.start()">Πίζω</button>'; 

} 

else { 

    // κήλπκα απνηπρίαο εηζαγωγήο 

    echo '<div><p>Η ειζαγωγή απέηυχε</p></div><button class="btn-

right"'. 

        

'onclick="codiad.LearningTool.createAdminPanel()">Πίζω</button>'; 

} 

 

mysqli_close($conn); 

?> 
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 admin_edit.php 

<?php 

//include_once('../../common.php'); 

echo "<label><h3>Λίζηα λέξεων</h3></label><hr>"; 

 

include_once 'connect.php'; 

$a="COUNT(*)"; 

 

$count = "SELECT $a FROM list;"; 

 

$result = mysqli_query($conn, $count); 

$row = mysqli_fetch_assoc($result); 

$num = $row[$a]; 

$rows = 9; 

$columns = ceil($num / $rows); 

 

$sql2 = "SELECT word FROM list ORDER BY word;"; 

$lines = mysqli_query($conn, $sql2); 

 

?> 

 

<table> 

    <tbody> 

    <?php 

    $y = 0; 

    while ($y < $rows) { 

        echo "<tr>"; 

        $x = 0; 

        while ($x < $columns && $row = mysqli_fetch_assoc($lines)) { 

            $send_word = $row['word']; ?> 

            <td><div class='cell' 

onclick='codiad.LearningTool.editDataBase(<?php echo 

json_encode($send_word); ?>) '> 

                    <?php echo $row['word']; ?> 

                </div> 

            </td> 

            <?php $x++; 

        } 

 

        $y++; 

        echo "</tr>"; 

    } 

    ?> 

    </tbody> 

</table> 

 

<?php 

mysqli_close($conn); 

?> 

 

<button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.start()'>Πίζω</button> 
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 search_in_database.php 

<?php 

 

if (isset($_POST['search'])) { 

    $search = $_POST['search']; 

} 

include_once 'connect.php'; 

$sql = "SELECT id, explanation FROM list WHERE word = '$search';"; 

$line = mysqli_query($conn, $sql); 

 

while ($row = mysqli_fetch_assoc($line)) { 

    $description = $row['explanation']; 

    $id = $row['id']; 

} 

?> 

 

<div class="settings"> 

    <label><div>Edit word in PHP database</div></label> 

    <hr> 

</div> 

<form id="editDialog" method="post"> 

    <label><div><p>Θα επεξεπγαζηείηε ηην λέξη <?php echo $search ?> 

</p></div></label> 

 

    <input type="text" name="editWord" value="<?php echo $search ?>"> 

    <textarea rows="15" cols="30" name="description"> <?php echo 

$description; ?> </textarea> 

 

    <button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.updateDataBase(<?php echo 

json_encode($id); ?>)'>Αλλαγή</button> 

    <button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.deleteFromDataBase(<?php echo 

json_encode($id); ?>)'>Διαγπαθή</button> 

 

 

</form> 

<button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.editDataBasePanel()'>Πίζω</button> 
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 update_database.php 

<?php 

 

if (isset($_POST['updateWord']) &&  isset($_POST['updateDesc'])) { 

    $update = $_POST['updateWord']; 

    $update_desc = $_POST['updateDesc']; 

    $id = $_POST['id']; 

} 

 

$explanation = str_replace("'", "''", $update_desc); 

 

include_once 'connect.php'; 

 

$sql = "UPDATE list SET word = '$update', explanation = '$explanation' 

WHERE id = '$id';"; 

 

//mysqli_query($conn, $sql); 

$result = mysqli_query ($conn, $sql) 

or die(mysqli_error($conn)); 

if (mysqli_affected_rows($conn) > 0) { 

    echo "<div><label>Καηαχωπήθηκε η λέξη: ". $update . 

"</label></div>"; 

    echo "<div>Με πεπιγπαθή: </div>"; 

    echo "<div>" . $explanation . "</div>"; 

} else { 

    echo "<div><h3>Η ενημέπωζη απέηυχε</h3></div>"; 

} 

mysqli_close($conn); 

?> 

<button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.editDataBase(<?php echo 

json_encode($update);?>)'>Διόπθωζη</button> 

<button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.editDataBasePanel()'>Πίζω</button> 

 

 delete_from_database.php 

<?php 

 

if (isset($_POST['did'])) { 

    $id = $_POST['did']; 

} 

include_once 'connect.php'; 

 

$sql = "DELETE from list WHERE id='$id'"; 

 

mysqli_query($conn, $sql); 

 

if (mysqli_affected_rows($conn) > 0) { 

    echo("<div><h3>Η λέξη διαγπάθηκε</h3></div>"); 

} else { 

    echo("<div><h3>Η διαγπαθή απέηυχε</h3></div>"); 

} 

mysqli_close($conn); 

?> 

<button class='btn-right' 

onclick='codiad.LearningTool.editDataBasePanel()'>Πίζω</button> 
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 plugin.json 

 [{ 

    "author": "Maria Theodosopoulou", 

    "version": "1.0", 

    "name": "PHP Learning Tool", 

 

    "rightbar": [ 

        { 

            "action": "codiad.LearningTool.start();", 

            "icon": "icon-compass", 

            "title": "PHP Learning Tool" 

        } 

    ] 

}] 

 

 screen.css 

#panel, #adminPanel { 

    top: 5vh; 

    left: 60vw; 

    position: absolute; 

    z-index: 200; 

    display: inherit; 

    padding: 20px; 

    background-color: #333333; 

    border: 3px solid rgba(255, 255, 255, 0.5); 

    border-radius: 3px; 

    resize: both; 

    overflow: auto; 

} 

 

#panel { 

    max-width: 40%; 

} 

 

#adminPanel { 

    max-width: 60%; 

} 

 

.code { 

    font-family: "Consolas", "Ubuntu Mono", "Menlo", "Monaco", 

monospace,"source-code-pro"; 

} 

 

.intend1 { 

    padding-left: 2em; 

} 

 

.intend2 { 

    padding-left: 4em; 

} 

 

.example { 

    text-emphasis-style: filled; 

} 

 

p { 

    padding-bottom: 5px; 

} 
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.close-handle::before { 

    content: "\2715"; 

} 

 

.close-handle { 

    position: relative; 

    float: right; 

    margin: -20px -10px 0 0; 

    padding: 5px 5px 5px 10px; 

    cursor: pointer; 

    color: #999; 

    font-size: x-large; 

} 

 

.close-handle:hover { 

    color: #fff; 

} 

 

a { 

    color: powderblue; 

} 

 

.link { 

    padding-top: 10px; 

} 

 

textarea { 

    resize: vertical; 

} 

 

.cell:hover { 

    color: royalblue; 

} 
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Παπάπηημα ΙΙ 

 

1. Ποιο είναι ηο θύλο ζαρ; * 

Mark only one.□ 

○  Άληξαο 

○  Γπλαίθα 

 

2. Έσεηε πποηγούμενη εμπειπία με ππογπαμμαηιζμό εκηόρ ηηρ PHP; * 

Mark only one. 

○ Ναη 

○ Όρη 

 

3. Αν έσεηε πποηγούμενη εμπειπία, ποια γλώζζα ππογπαμμαηιζμού έσεηε 

σπηζιμοποιήζει; * 

Tick all that apply. 

□ Java 

□ Python 

□ C 

□ C++ 

□ Javascript 

□ Άιιε γιψζζα 
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4. Αν έσεηε πποηγούμενη εμπειπία, πόζα σπόνια ππογπαμμαηιζηικήρ 

εμπειπίαρ έσεηε; * 

Mark only one. 

○ Κάησ απφ έλαλ ρξφλν 

○ 1-2 ρξφληα 

○ 3 ρξφληα ή πεξηζζφηεξν 

 

5. Πόζο ζαθή και καηανοηηά είναι καηά ηη γνώμη ζαρ ηα κείμενα ηηρ 

βοήθειαρ; * 

Mark only one. 

 1 2 3 4 5  

Δληειψο 

αζαθή 
○ ○ ○ ○ ○ Δληειψο ζαθή 

 

 

6. Πόζο πλήπη είναι καηά ηη γνώμη ζαρ ηα κείμενα ηηρ βοήθειαρ; * 

Mark only one.  

 1 2 3 4 5  

Καζφινπ ○ ○ ○ ○ ○ Δληειψο πιήξε 

 

 

7. Πόζο εύσπηζηο είναι καηά ηη γνώμη ζαρ ηο PHP Learning Tool; * 

Mark only one.  

 1 2 3 4 5  

Δληειψο 

δχζρξεζην 
○ ○ ○ ○ ○ Πάξα πνιχ εχρξεζην 
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8. Πόζο σπήζιμο βπίζκεηε ηο PHP Learning Tool ζηην εκμάθηζη ηηρ PHP;  

Mark only one.  

 1 2 3 4 5  

Καζφινπ ○ ○ ○ ○ ○ Δληειψο απαξαίηεην 

 

9. Αν μαθαίναηε μια άλλη γλώζζα ππογπαμμαηιζμού θα θέλαηε να ςπάπσει 

ένα παπόμοιο επγαλείο με ηο PHP Learning Tool; * 

Mark only one. 

○ Ναη 

○ Όρη 

 

10. αρ δςζκόλετε κάηι ζσεηικά με ηη σπήζη ηος PHP Learning Tool; * 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Θα θέλαηε να πποηείνεηε κάποια αλλαγή ζηην δομή ή ηη σπήζη ηος PHP 

Learning Tool; * 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


