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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η χρήση των τεχνολογιών προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή της 

μάθησης, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη και  

σημαντικό εργαλείο για την ουσιαστική αναβάθμισή της. Με κυρίαρχα στοιχεία τα 

δίκτυα υπολογιστών και τα υπερμέσα ανοίγονται νέες προοπτικές για την εκπαίδευση.  

 

Οι αυξημένες απαιτήσεις της εποχής σε γνώσεις υψηλού επιπέδου, διαρκώς ανανεούμενες 

και εμπλουτιζόμενες, καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη συγκεκριμένων μοντέλων και 

μεθοδολογιών χρήσης των νέων τεχνολογιών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα στο χώρο της 

εκπαίδευσης υπάρχει αδυναμία χρήσης της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης 

τόσο στο λογισμικό όσο και στο hardware. 

 

Στην παρούσα εργασία επισημαίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που 

βασίζεται στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο οι διάφοροι τομείς γνώσεων που 

χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνολογία όσο και τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης καθώς 

επίσης και τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα σε κάθε περίπτωση.  

 

Το κυρίως τμήμα της εργασίας αφορά την ανάπτυξη ενός ευφυούς μηχανισμού ο οποίος 

υπολογίζει το ποσοστό επιτυχίας  επί τοις εκατό ενός εξεταζόμενου αναφορικά με τις τιμές – βάρη 
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που θέτει ο κάθε εξεταστής στις επιλογές των ερωτήσεων που ενεργοποιεί. Οι συγκεκριμένες 

ερωτήσεις επιλέχθηκαν από το επιστημονικό πεδίο των μαθηματικών. 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος στην οποία για τη μοντελοποίηση 

του λογισµικού µε οπτικό τρόπο χρησιμοποιήσα τη  Γλώσσα Eνιαίας Mοντελοποίησης 

(Unified Modeling Language - UML) δημιουργώντας τέσσερα  διαγράμματα Περιπτώσεων 

Χρήσης ( Use Cases ), τα οποία είναι:  

- Δημιουργία χρήστη  

- Σύνδεση με το σύστημα  

- Υποβολή ερωτήσεων 

- Αξιολόγηση απαντήσεων 

 

Ακολουθεί η υλοποίηση ενός πρωτοτύπου στην οποία παραθέτω την τεχνική ανάπτυξης του 

συστήματος  και τον κώδικα που χρησιμοποίησα. Η μεθοδολογία ανάπτυξης του συστήματος  

είναι  η επαναληπτική ενιαία διεργασία ( Rational Unified Process, RUP)  και η υλοποίηση 

της εφαρμογής έγινε με σύνδεση στην Myself με τη χρήση της PHP χρησιμοποιώντας το 

Web server  Apache. 

 

Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, καταγράφονται και 

αξιολογούνται τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της μεθόδου από τους 

τελικούς χρήστες καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση του 

παρόντος μηχανισμού αξιολόγησης σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο αξιολόγησης. 
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2.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι:  

« Ανάπτυξη ενός ευφυούς μηχανισμού για την επιλογή κατάλληλης ακολουθίας 

ερωτήσεων σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης ενός εξεταζομένου, με τη χρήση PHP.» 

 

Η συγκεκριμένη εργασία  εστιάζεται στην αξιολόγηση και όχι στη διδασκαλία με μάθηση. 

Πρόκειται για μια web εφαρμογή διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου με δυνατότητα 

ενημέρωσης του site. Συγκεκριμένα, είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή στην οποία γίνεται 

αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης ενός εξεταζόμενου στο μαθηματικό πεδίο της Άλγεβρας. 

Είναι μια δυναμική  ιστοσελίδα αλλά μόνο από την πλευρά του εξεταστή, δηλαδή αυτού 

που θέτει τα ερωτήματα. Από την πλευρά του εξεταζόμενου δεν έχει νόημα να είναι 

δυναμική αφού η αποθήκευση των απαντήσεων των εξεταζομένων δεν εξυπηρετεί πουθενά. 

 

Η αξιολόγηση  γίνεται με την ανάπτυξη ενός ευφυούς μηχανισμού ο οποίος υπολογίζει το 

ποσοστό επιτυχίας επί τοις εκατό (σκορ) του εξεταζόμενου αναφορικά με τις τιμές - βάρη 

που έθεσαν οι εγγεγραμμένοι εξεταστές στις επιλογές των ερωτήσεων που ενεργοποίησαν 

κατά τη δημιουργία ο καθένας του δικού του ερωτηματολογίου-τεστ. Στη βάση δεδομένων 

που περιέχει τις ερωτήσεις υπάρχει η δυνατότητα να  γίνεται  συχνή ενημέρωση και 

επικαιροποίησή τους, από το διαχειριστή (administrator) ώστε να αντιμετωπιστούν οι συχνά 

μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τις εξελίξεις στα αντικείμενα 

εκπαίδευσης. 
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Κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να απαντήσει με 

"φυσική γλώσσα"  του είδους:  "τρίγωνο καλείται...." γιατί φυσικά δε μπορούμε να 

ελέγξουμε τις ενδεχόμενες απαντήσεις. Ο εξεταζόμενος δε μπορεί επίσης να απαντήσει με 

μια συμβολική-τυπική γλώσσα, του είδους TR=(A,B,C, AB, BC, CA): {A,B,C E R3...} γιατί  

αυτό θα ήταν υπερβολικά πολύπλοκο για το χρήστη. Μένουν οι απαντήσεις του είδους 

multiple choice και τα παρόμοια. 

 

Ο εκπαιδευτής-εξεταστής μπορεί να επιλέγει μια σειρά ερωτήσεων από ένα ήδη υπάρχον 

σύνολο ερωτήσεων οι  οποίες είναι τύπου multiple choice και Σωστό-Λάθος. Κάθε επιλογή 

(choice) έχει ένα πεδίο στο οποίο ο εξεταστής θέτει την τιμή- βάρος που επιθυμεί. Έτσι ο 

κάθε εξεταστής μπορεί να σχηματίσει το δικό του προφίλ ερωτήσεων καθορίζοντας ο ίδιος 

την τιμή κάθε επιλογής. Μπορεί επίσης να δώσει μη μηδενική τιμή σε μια επιλογή που 

πλησιάζει στη σωστή απάντηση (αυτό βέβαια βρίσκει εφαρμογή περισσότερο σ’ ένα 

θεωρητικό πεδίο γνώσεων από ότι στο μαθηματικό πεδίο ). Αν ο εξεταστής δε θέσει τιμή σε 

μια επιλογή το σύστημα θέτει τιμή 0. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η έννοια της αρνητικής 

βαθμολογίας, δηλαδή ερωτήσεις που απαντήθηκαν λάθος βαθμολογούνται με τιμή-βάρος 

μηδέν και όχι με αρνητική τιμή. 

 

Ανάλογα με τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και με το επίπεδο γνώσεών του  γίνεται και το 

αντίστοιχο ταίριασμα (matching) με το προφίλ ερωτήσεων του κάθε εξεταστή και προκύπτει 

το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας. Έτσι, για παράδειγμα μπορούμε να βρούμε από τις 

απαντήσεις του εξεταζόμενου ότι έχει ποσοστό επιτυχίας 70% στον  εξεταστή Α, 27% στον 

Β, 53% στον Γ κ.ο.κ.  

Υπάρχει το ενδεχόμενο διαφορετικοί εξεταστές να επιλέξουν τις ίδιες ερωτήσεις από τη 

βάση δεδομένων και έτσι ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις που 
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υπάρχουν και σε κάποιο άλλο με την ίδια ή με διαφορετική τιμή σε κάθε επιλογή. Για το 

λόγο αυτό, δηλαδή για να αποφύγουμε την περίπτωση να απαντάει ο εξεταζόμενος στην ίδια 

ερώτηση πολλές φορές, γίνεται έλεγχος κατά την επιλογή μιας ερώτησης από έναν εξεταστή 

ώστε η ίδια ερώτηση να εμφανίζεται μόνο μια φορά στον εξεταζόμενο.  

 

2.1 Στόχος  της εργασίας  

 

Η εργασία απευθύνεται σε όλους όσους  έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι της αφορούν τόσο τον εξεταζόμενο όσο και τον εξεταστή.  

 

Συγκεκριμένα, όσο αφορά τον εξεταζόμενο το σύστημα επιλέγει να του εμφανίσει 

κατάλληλη ακολουθία ερωτήσεων σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης του και αφού 

ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο του παρουσιάζει σε πίνακα τα ποσοστά επιτυχίας που 

συγκέντρωσε αναφορικά με τις τιμές -βάρη που έθεσαν οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές. Η 

διαδικασία αυτή βοηθάει τον εξεταζόμενο  ώστε: 

 

• Να αποκτήσει συνολική εικόνα για το επίπεδο γνώσης του πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα καθώς επίσης και  κριτήρια επίγνωσης του βαθμού 

κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού. 

• Να γνωρίζει την πρόοδό του και να  εντοπίζει έγκαιρα τις τυχόν αδυναμίες 

του.  

• Να επιλέξει τον κατάλληλο ρυθμό μελέτης με βάση τις επιδόσεις του. 

• Να χρησιμοποιεί κατάλληλη ορολογία. 
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• Να μπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες κατά περίπτωση λύσεις των διαφόρων 

προβλημάτων. 

• Να αποκτήσει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξοικείωση με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. 

• Να δραστηριοποιείται και να μαθαίνει αλλά κυρίως να ανακαλύπτει τις 

δεξιότητές του. 

• Να αναπτύξει τη αυτοπεποίθησή του. 

 

Όσο αφορά τον εκπαιδευτή-εξεταστή υπάρχει ο πίνακας παρουσίασης βαθμολογίας στον 

οποίο εμφανίζεται: ο φοιτητής, η ημερομηνία και το ποσοστό επιτυχίας του κάθε φοιτητή για 

κάθε ερωτηματολόγιο που έθεσε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής. Από τη μελέτη των 

στοιχείων αυτού  του πίνακα μπορεί ο εξεταστής:   

 

• Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

• Του δίνει την δυνατότητα να έχει καλύτερη εικόνα των μαθητών του και συνεπώς να 

βελτιώνει συνεχώς τη διδασκαλία του. 

 

 

3. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σχετικά με την τρέχουσα τεχνολογία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

διακρίνουμε τις  εξής περιπτώσεις: 

 

3.1 Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Γνώσης  (expert systems and knowledge 
systems)  
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Αποτελούν περιοχή της Τεχνητής  Νοημοσύνης. Είναι  προγράμματα  τα οποία 

κωδικοποιούν  και χειρίζονται τη γνώση και τη συλλογιστική ενός ανθρώπου–ειδικού σε 

έναν εξειδικευμένο τομέα, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων ή την παροχή συμβουλών. 

Βρίσκουν εφαρμογή στην εκπαίδευση όσον αφορά την κατανόηση, την  αξιολόγηση και τη 

διόρθωση της απάντησης των εξεταζομένων σε εκπαιδευτικά προβλήματα. Παρουσιάζουν 

όμως τα εξής μειονεκτήματα: 

 

Μειονεκτήματα 

• Απαιτούν Εμπειρική γνώση. 

• Στενή συνεργασία ενός  ειδικού του τομέα (domain expert) και ενός  μηχανικού 

γνώσης  (knowledge engineer).  

• Αρκετό χρόνο εκπαίδευσης (training) γιατί ένα ΕΣ δεν έχει την ικανότητα να 

μαθαίνει αυτόματα από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει και να αναθεωρεί τη 

συμπεριφορά του όταν τις ξανασυναντά.  

• Μεγάλες δυσκολίες παρουσιάζονται σε προβλήματα πραγματικού χρόνου αφού τα 

ΕΣ έχουν σχετικά μεγάλους χρόνους απόκρισης 

 

 

3.2 Τηλε-Εκπαίδευση (Tele-training) 

Στην Ελλάδα το έδαφος για τηλεκπαίδευση είναι αρκετά πρόσφορο. Προς το παρόν 

παρέχεται τέτοιου είδους γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Internet. Επίσης ο ΟΤΕ κάνει 

κάποιες αντίστοιχες επενδύσεις σε γραμμές δικτύων οι οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένες 

για να μπορούν να έχουν και σύγχρονες δυνατότητες, π.χ. τηλεδιάσκεψη κ.α. Σε επίπεδο 
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δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους 

συστήματα. 

 

Μειονεκτήματα 

Το θέμα της απαραίτητης υποδομής. Προφανώς, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να 

εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το μοντέλο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης 

πρώτα από όλα απαιτείται ικανός εξοπλισμός και δικτυακή υποδομή. Η δικτυακή υποδομή 

θα πρέπει να είναι τέτοια που να είναι φτηνή, με μεγάλη ταχύτητα και εύκολα 

χρησιμοποιήσιμη. Η σημερινή όμως κατάσταση στα δίκτυα επικοινωνίας και στην υποδομή 

στις περισσότερες χώρες δεν είναι της μορφής που απαιτεί αυτό το μοντέλο. Η κατάσταση 

όμως συνεχώς βελτιώνεται. Τα δίκτυα επικοινωνίας αφενός μεν όλο και περισσότερο 

αυξάνουν αφετέρου δε αποκτούν φθηνότερη τιμή. Απέχουν πολύ όμως από τα ιδανικά για 

μία ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Εκπαίδευση.  

 

Πλεονεκτήματα 

Με το συνδυασμό των  χαρακτηριστικών των σύγχρονων και των ασύγχρονων συστημάτων 

επικοινωνίας οι  εκπαιδευόμενοι διατηρούν την αυτονομία σε σχέση με το χρόνο και το 

ρυθμό μελέτης, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις (συζητήσεις, 

συνεργατικές ασκήσεις, «ζωντανές» διαλέξεις, κλπ.) με χρήση των υπηρεσιών του Internet. 

Οι υπηρεσίες  επικοινωνίας διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ των εκπαιδευομένων και 

προάγουν τη συμμετοχικότητα στην εκπαίδευση. 

 

Ανοικτά ζητήματα στην τηλεκατάρτιση αποτελούν η ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής 

των εκπαιδευομένων, η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και των συστημάτων 

 10



τηλεκατάρτισης, η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται εξ αποστάσεως 

και η θεσμοθέτηση  της μεθόδου. 

 

 

3.3 Γραμμικός προγραμματισμός (Linear programming) 

Για να γίνει χρήση του γραμμικού προγραμματισμού πρέπει να υπάρχει ένα ακριβές 

μαθηματικό μοντέλο, η αντικειμενική συνάρτηση  καθώς και ένα  πλήθος  περιορισμών, οι 

γραμμικές ανισώσεις. Επομένως δεν ενδείκνυται για εφαρμογές δυναμικού περιεχομένου 

στις οποίες οι περιορισμοί συνεχώς μεταβάλλονται όπως απαιτεί η παρούσα εργασία. 

 

3.4 Πανεπιστήμια (Universities) 

Στη χώρα μας, η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης δεν βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. 

Προς το παρόν οι εφαρμογές είναι λίγες και βρίσκονται κυρίως σε φάση υλοποίησης ή 

πιλοτικής λειτουργίας. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί φορείς, όπως το Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουν προχωρήσει 

στην πειραματική εφαρμογή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για σπουδές κυρίως 

μεταπτυχιακού επιπέδου. Προς το παρόν όμως τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν έχουν 

αναπτυχθεί σε βαθμό ικανό ώστε να θεωρούνται σπουδές εξ ολοκλήρου μέσω Internet. Μια 

αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Το 

Ε.Α.Π. προσφέρει προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές και σπουδές 

μεταπτυχιακής επιμόρφωσης. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται μέσω Internet, αλλά 

μέρος των υλικών αποστέλλονται ταχυδρομικά, οι φοιτητές συμμετέχουν σε τακτικές 

συναντήσεις με τους διδάσκοντές τους και συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις που γίνονται 

σε διάφορες πόλεις της χώρας.  
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3.5 Παραδοσιακά συστήματα (traditional educational systems) 

Στην παραδοσιακή εκπαίδευση, είχαν από παλιά εισβάλλει τα μαθήματα δια’ 

αλληλογραφίας, το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, η εκπαιδευτική τηλεόραση, τα ειδικά 

συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα πανεπιστημιακά διαλογικά δίκτυα τηλεόρασης και η 

δορυφορική μετάδοση μαθημάτων. Σχετικά με το ρόλο των παραπάνω μέσων στην 

εκπαίδευση, ορισμένες από τις προσδοκίες επαληθεύθηκαν, ενώ άλλες διαψεύσθηκαν. 

Η ανάπτυξη του Internet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e_mail) κατά την τελευταία 

δεκαετία ήταν τόσο ραγδαία που ίσως δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης με τις ‘παραδοσιακές’ 

χρήσεις της εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Προφανώς, η διεθνής καθιέρωση των 

δύο αυτών υπηρεσιών δεν άφησε την εκπαίδευση ανεπηρέαστη. 

 

 

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Για τη μοντελοποίηση του λογισµικού µε οπτικό τρόπο χρησιμοποίησα τη  Γλώσσα Eνιαίας 

Mοντελοποίησης (Unified Modeling Language - UML).  

Η UML παρέχει ένα πλούσιο σύνολο από εργαλεία για τη µοντελοποίηση, τόσο του πεδίου 

του προβλήµατος, όσο και για τη σχεδίαση λύσεων. Τα µοντέλα παρέχουν ένα περιεκτικό 

µέσο για την επικοινωνία και  είναι ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραµµατισµού. 

Τα διαφορετικά τμήματα της γλώσσας είναι : 

Όψεις ( Views) 

Διαγράμματα ( Diagrams )  

Γενικοί Μηχανισμοί( General Mechanisms). 

Στοιχεία Προτύπου (Model elements)  
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Για τη ροή του προγράμματος χρησιμοποιήσα τα  διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης  της 

UML.  

 

 

4.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης ( Use Cases ) 

Συγκεκριμένα δημιούργησα τέσσερα use cases: 

4.1.1    1ο Use case: Δημιουργία χρήστη 

1. Συνοπτική περιγραφή  (Brief Description) 

Αυτή η περίπτωση χρήσης  (use case) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας νέος 

χρήστης  συνδέεται με  το σύστημα  και εισέρχεται στην ιστοσελίδα του  φόρουμ της 

Εκπαίδευσης.  

Οι δράστες (actors) που αρχίζουν αυτήν την περίπτωση χρήσης είναι: ο εκπαιδευτής-

εξεταστής, ο φοιτητής-εξεταζόμενος. 

2. Ροή των γεγονότων  (Flow of Events) 

Η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο δράστης επιλέγει να εγγραφεί ως νέο μέλος είτε 

ως εκπαιδευτής είτε ως φοιτητής.  

 

2.1  Βασική ροή-Δημιουργία νέου χρήστη (Basic Flow–Add New User) 

2.1.1  Ο χρήστης επιλέγει να εγγραφεί ως νέος εκπαιδευτής ή ως νέος 

φοιτητής. 
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2.1.2 Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα σύνδεσης για να συμπληρώσει 

ο χρήστης τα στοιχεία του. 

i) Εάν ο χρήστης είναι ο εκπαιδευτής:Το σύστημα εμφανίζει 

φόρμα για να συμπληρώσει ο εκπαιδευτής τα ακόλουθα 

πεδία: όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο, 

διεύθυνση, πόλη, τ.κ., επιστημονικό πεδίο, τηλέφωνο, e-

mail. 

ii) Εάν ο χρήστης είναι ο φοιτητής:Το σύστημα εμφανίζει 

φόρμα για να συμπληρώσει ο φοιτητής τα ακόλουθα πεδία: 

όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο, 

διεύθυνση, πόλη, τ.κ., επίπεδο μόρφωσης, τηλέφωνο, e-

mail.  

2.1.3    Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα. 

2.1.4   Ο χρήστης πατάει το κουμπί υποβολής (submit) “εγγραφή” για 

να υποβάλει τα στοιχεία που εισήγαγε. 

2.1.5 Το σύστημα ενημερώνεται, γίνεται έλεγχος ταυτότητας   χρήστη 

και το use case τελειώνει.   

2.2 Εναλλακτικές Υπο - ροές  (Alternative Flows) 

2.2.1 Μη έγκυρα δεδομένα - ελλιπή στοιχεία   

Εάν στη φόρμα δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία τότε: 
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α.  ένα μήνυμα λάθους επιδεικνύεται, το σύστημα αρνείται να συνδέσει 

τον χρήστη και μέσω του link ‘επιστροφή’ τον πηγαίνει στη σελίδα 

εγγραφής. 

β. Ο χρήστης πληκτρολογεί ξανά τα στοιχεία του και συμπληρώνει τα 

υποχρεωτικά πεδία ολοκληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και το use case 

συνεχίζει από τη βασική ροή στο σημείο όπου υποβάλει τα στοιχεία που 

εισήγαγε. 

2.2.2   Ακύρωση  λειτουργίας   

Ο χρήστης  επιλέγει να ακυρώσει τη διαδικασία εγγραφής από το 

κουμπί “ακύρωση” και το use case τελειώνει.  

 

3. Ειδικές απαιτήσεις   (Special Requirements) 

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

3. Προϋποθέσεις  (Pre-Conditions ) 

 Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

4. Μετα-όροι  (Post-Conditions) 

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

5. Σημεία επέκτασης (Extension Points)  

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

 

4.1.2    2ο Use case: Σύνδεση με το σύστημα 

1. Συνοπτική περιγραφή   
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Αυτή η περίπτωση χρήσης  (use case) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας 

χρήστης  συνδέεται με  το σύστημα  και εισέρχεται στην ιστοσελίδα του  φόρουμ της 

Εκπαίδευσης.  

Οι δράστες (actors) που αρχίζουν αυτήν την περίπτωση χρήσης είναι: ο 

administrator-διαχειριστής, ο εκπαιδευτής-εξεταστής, ο φοιτητής-εξεταζόμενος. 

 

2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν ο δράστης πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασής του σε φόρμα εγγραφής που εμφανίζεται στην οθόνη για να συνδεθεί με 

το σύστημα. 

 

2.1 Βασική ροή –σύνδεση με το σύστημα 

 2.1.1   Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα σύνδεσης για να 

συμπληρώσει ο χρήστης τα στοιχεία του.  

2.1.2  Ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασής του και επιλέγει το  κουμπί  υποβολής (submit)  

‘Έλεγχος’. 

 2.1.3  Το σύστημα ελέγχει την αυθεντικότητα του χρήστη, δηλαδή το 

όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. 

i) Εάν ο χρήστης είναι ο administrator το σύστημα τον οδηγεί 

στην Περιοχή Διαχείρισης των ερωτήσεων. 
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ii) Εάν ο χρήστης είναι ο εκπαιδευτής  το σύστημα τον οδηγεί 

στην Περιοχή Εκπαιδευτών-Ενεργοποίησης Ερωτήσεων. 

iii) Εάν ο χρήστης είναι ο φοιτητής  το σύστημα τον οδηγεί 

στην σελίδα Απάντησης των Ερωτήσεων και το use case 

τελειώνει.   

2.2 Εναλλακτικές Υπο- ροές   

2.2.1  Λάθος όνομα - κωδικός πρόσβασης   

Εάν στη βασική ροή το σύστημα δε μπορεί να βρει το όνομα χρήστη ή ο 

κωδικός πρόσβασης είναι άκυρος τότε: 

α.  Ένα μήνυμα λάθους επιδεικνύεται και το σύστημα αρνείται να   

συνδέσει τον χρήστη.  

β. Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην αρχική σελίδα και να  

πληκτρολογήσει ένα νέο όνομα και κωδικό πρόσβασης.  

3. Ειδικές απαιτήσεις   

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

4. Προϋποθέσεις   

Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

5. Μετά –όροι 

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

6. Σημεία επέκτασης   
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Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που να συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

 

 

 

 

4.1.3    3ο  Use case: Υποβολή Ερωτήσεων  

1. Συνοπτική περιγραφή   

Αυτή η περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτής-

εξεταστής επιλέγει τις ερωτήσεις που θα τεθούν στον φοιτητή-εξεταζόμενο. 

Ο δράστης (actor) που αρχίζει αυτή την περίπτωση χρήσης είναι: ο εκπαιδευτής-

εξεταστής.   

2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν  ο εκπαιδευτής-εξεταστής  συνδεθεί επιτυχώς με το 

σύστημα. 

2.1 Βασική ροή –Υποβολή Ερωτήσεων  

2.1.1  Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα με τις ερωτήσεις: Περιοχή       

Εκπαιδευτών-Ενεργοποίηση Ερωτήσεων , η οποία  αποτελείται: 

• Από το ID της ερώτησης. 

• Από το πλαίσιο ελέγχου (check box) μπροστά από την εκφώνηση 

κάθε ερώτησης. 
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• Την ερώτηση. Αρχικά εμφανίζονται μόνο οι ερωτήσεις- γονείς    

δηλαδή αυτές  που δεν εξαρτώνται από κάποια άλλη ερώτηση. 

• Εάν ο εκπαιδευτής επιλέξει (check) μια ερώτηση η οποία είναι 

γονέας άλλων ερωτήσεων το σύστημα εμφανίζει τις ερωτήσεις παιδιά 

με διαφορετικό φόντο χρώματος ακριβώς κάτω από την αντίστοιχη  

ερώτηση  γονέα και ο εκπαιδευτής μπορεί να τις επιλέξει ή όχι. 

• Κάνοντας κλικ πάνω στην ερώτηση το σύστημα εμφανίζει την 

ερώτηση, τις επιλογές της και πεδίο για την τιμή - βάρος κάθε 

επιλογής  που θα θέσει ο εκπαιδευτής.    

 

2.1.2   Στην ίδια σελίδα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης (link) με την 

Παρουσίαση Βαθμολογίας στην οποία εμφανίζεται σε μορφή πίνακα 

:ο φοιτητής, η ημερομηνία και το ποσοστό επιτυχίας του κάθε φοιτητή 

για κάθε ερωτηματολόγιο που έθεσε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής. Αν 

ο εκπαιδευτής δεν έχει επιλέξει καμία ερώτηση στη σελίδα 

‘Παρουσίαση Βαθμολογίας’ εμφανίζεται μήνυμα ότι ‘Δεν βρέθηκαν 

καταχωρήσεις’. 

2.1.3     Στην ίδια σελίδα υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης και επιστροφή 

στην αρχική σελίδα μέσω του link  ‘έξοδος’. 

2.1.4     Το σύστημα αποστέλλει (submit) το ερωτηματολόγιο-τεστ που έχει 

επιλέξει ο εκπαιδευτής μαζί με τις τιμές - βάρη που έχει θέσει και το 

use case τελειώνει.  
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2.2  Εναλλακτικές Υπο- ροές   

  2.2.1    Ελλιπή στοιχεία   

Εάν στη βασική ροή ο εκπαιδευτής έχει τσεκάρει μια ερώτηση αλλά 

δεν έχει δώσει τις αντίστοιχες τιμές - βάρη τότε το σύστημα εξ’ 

ορισμού δίνει βάρος 0. 

   2.2.2    Ακύρωση  λειτουργίας   

O εκπαιδευτής επιλέγει να ακυρώσει την διαδικασία υποβολής 

ερωτήσεων κάνοντας κλικ στο link ‘έξοδος’ και το use case 

τερματίζεται.  

   3. Ειδικές απαιτήσεις   

     Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

     4. Προϋποθέσεις   

     Έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη.  

5. Μετα-όροι     

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

6. Σημεία επέκτασης  

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

 

 

4.1.4    4ο  Use case: Αξιολόγηση Απαντήσεων  

1.  Συνοπτική περιγραφή   
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Αυτή η περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα  

αξιολογεί τις   απαντήσεις που δίνει ο φοιτητής-εξεταζόμενος. 

Ο δράστης (actor) που αρχίζει αυτή την περίπτωση χρήσης είναι: ο φοιτητής-

εξεταζόμενος.  

2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν  ο φοιτητής-εξεταζόμενος συνδεθεί  επιτυχώς με το 

σύστημα.   

 

2.1  Βασική ροή – Αξιολόγηση Απαντήσεων   

2.1.1   Το σύστημα εμφανίζει την πρώτη ερώτηση με τις επιλογές της 

καθώς επίσης και τη λίστα  ACTIVELIST με τα ID των 

ερωτήσεων – γονέων που επιλέχθηκαν από όλους  τους 

εκπαιδευτές. Αν έχει επιλεχθεί η ίδια ερώτηση από διαφορετικούς 

εξεταστές το σύστημα την εμφανίζει στον εξεταζόμενο μία φορά.  

2.1.2  Ο εξεταζόμενος τσεκάρει από ραδιοπλήκτρα  (radio buttons) την 

απάντηση  στην πρώτη ερώτηση που του εμφανίζεται και πατάει 

το κουμπί υποβολής (submit) ‘Επόμενο’ για να εμφανισθεί η 

επόμενη ερώτηση. 

2.1.3  Η επιλογή που μόλις επιλέχθηκε προστίθεται στη λίστα με τις 

επιλογές RADIOCHOICE. Η ερώτηση που μόλις απαντήθηκε 

αφαιρείται από την ACTIVELIST και αποθηκεύεται στην 

μεταβλητή  PREV_QUEST. Το σύστημα ελέγχει αν η τρέχουσα 
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επιλογή είναι activation choice, δηλαδή αν ενεργοποιεί την 

ερώτηση παιδί. Αν ναι, τότε προσθέτω στην ACTIVELIST ως 

επόμενη ερώτηση, την ερώτηση παιδί.  

2.1.4  Εμφανίζεται στον εξεταζόμενο η επόμενη ερώτηση και η 

διαδικασία συνεχίζεται ως την εξάντληση της ACTIVELIST. 

2.1.5  Αφού απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις το σύστημα εμφανίζει 

μήνυμα ότι οι ερωτήσεις τελείωσαν και παρουσιάζει τα ποσοστά 

επιτυχίας που συγκέντρωσε ο συγκεκριμένος φοιτητής 

αναφορικά με τις τιμές -βάρη που έθεσαν οι εγγεγραμμένοι 

εκπαιδευτές. 

2.1.6  Για τον τρόπο υπολογισμού του σκορ  το σύστημα ακολουθεί την 

εξής διαδικασία: Για κάθε επιλογή του φοιτητή βρίσκει το σκορ 

που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ερώτηση διαιρώντας την τιμή 

- βάρος που αντιστοιχεί στην επιλογή του φοιτητή προς τη 

μέγιστη τιμή - βάρος που έθεσε ο εκάστοτε εξεταστής στην 

τρέχουσα ερώτηση. Υπολογίζει το τελικό σκορ για όλες τις 

ερωτήσεις διαιρώντας το άθροισμα των επιμέρους σκορ της κάθε 

ερώτησης προς το πλήθος των ερωτήσεων του κάθε εξεταστή και 

το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάζει με το εκατό. Όσον αφορά τις 

ερωτήσεις παιδιά που δεν εμφανίσθηκαν στον φοιτητή το 

σύστημα τις αγνοεί και δεν τις λαμβάνει υπ’ όψη κατά τον 

υπολογισμό του σκορ. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η έννοια της 

αρνητικής βαθμολογίας, δηλαδή ερωτήσεις που απαντήθηκαν 
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λάθος έχουν τιμή-βάρος μηδέν και όχι αρνητική τιμή. Το use case 

τελειώνει.  

 

2.2 Εναλλακτικές Υπο- ροές   

Ακύρωση  λειτουργίας 

 

Ο φοιτητής επιλέγει να ακυρώσει την διαδικασία απάντησης  στις  ερωτήσεις 

κάνοντας κλικ στο link έξοδος που τον μεταφέρει στην αρχική σελίδα και το 

use case τερματίζεται.  

3. Ειδικές απαιτήσεις   

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης.  

4. Προϋποθέσεις   

4.1   Έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη.  

4.2  Τουλάχιστον ένας εξεταστής  έχει  συνδεθεί με το σύστημα και έχει  επιλέξει 

ερωτήσεις για να θέσει στον εξεταζόμενο.  

5. Μετα-όροι                      

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που να συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

6.  Σημεία επέκτασης   

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

 

5.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης του συστήματος - Tεχνικές  

 

Η μεθοδολογία ανάπτυξης του συστήματος  είναι  η ενιαία διεργασία (Unified Process, 

UP), δηλαδή µια διεργασία ανάπτυξης λογισµικού στα πλαίσια της τεχνολογίας 

λογισµικού (software engineering). Η UP είναι “χτισµένη” πάνω στα βασικά σύµβολα και 

διαγράµµατα της UML και παρέχει έναν τρόπο για τη διαχείριση της διεργασίας ανάπτυξης 

λογισµικού. 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση έχουμε το  μοντέλο του καταρράκτη (waterfall 

model) το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: 

1. Ανάλυση  

2. Σχεδίαση  

3. Υλοποίηση 

4. Ολοκλήρωση & Έλεγχος 

Η πράξη έχει δείξει ότι η εφαρµογή του έχει αυξηµένο ρίσκο και είναι επιρρεπές σε λάθη. 

Η νέα προσέγγιση  της UP είναι η  επαναληπτική ενιαία διεργασία (Rational Unified 

Process, RUP), δηλαδή οι πολλαπλές επαναλήψεις συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας (time 

boxed). Η ανάπτυξη του συστήματος  µε επαναληπτικό τρόπο έχει ως αποτέλεσμα: 

 Τη μετρίαση των πιθανών κινδύνων νωρίς. 

 Τη συνεχής επιβεβαίωση της ποιότητας. 
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 Τη μοντελοποίηση του λογισµικού µε τρόπο οπτικό.    

 Τον έλεγχο των αλλαγών στο λογισµικό.  

Το ‘χτίσιμο’ της εργασίας  έγινε σύμφωνα με την επαναληπτική ενιαία διεργασία RUP. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη δημιουργία μιας εφαρμογής δυναμικού περιεχομένου  

βασισμένης στο διαδίκτυο όπως Perl, UNIX  shell scripts, C, Cold Fusion, Interbase, 

JavaScript και Java. Η PHP (Hypertext Pre-Processor) είναι ανταγωνιστική και συχνά 

καλύτερη από αυτές τις γλώσσες προγραμματισμού. Πολλές από τις καλύτερες διαδραστικές  

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο είναι χτισμένες με PHP. 

 

Οι τρέχουσες  τεχνολογίες δυναμικού περιεχομένου διακρίνονται στις εξής περιπτώσεις: 

• Τεχνολογίες που εκτελούν το πρόγραμμα κατόπιν αιτήματος του χρήστη όπως 

Java Servlets,  CGI (Common Gate Interface) και  Fast CGI 

• Πρότυπες Τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε χρήστη 

όπως JSP(Sun Java Server Pages),  PHP(Hypertext Pre-Processor) και  ASP 

(Microsoft Active Server Pages) 

• Τεχνολογίες οι οποίες αφορούν επεκτάσεις του Διαδικτύου  ώστε να 

διαχειρίζεται δυναμικό περιεχόμενο  

 

Από τις παραπάνω τεχνολογίες περισσότερα πλεονεκτήματα παρουσιάζει η PHP. 

 

Πλεονεκτήματα της PHP 

Είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα, τον server του διαδικτύου, την html και το 

σύστημα της βάσης δεδομένων. 
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• Έχει δανειστεί κάποιες από τις καλύτερες ικανότητες και συναρτήσεις της C, Java, 

Perl, και UNIX shell. 

• Ένα βασικό πλεονέκτημα της PHP είναι ότι έχει δυναμικό περιεχόμενο και υπάρχει 

ισχυρή ολοκλήρωση με την html και την http. 

• Η PHP αποτελεί ένα υπερσύνολο το οποίο περιλαμβάνει html και Javascript. 

• Οι ασυμβατότητες μεταξύ της C και της SQL (Structured Query Language) 

δημιουργούν  συχνά προβλήματα τα οποία μπορεί να αποφύγει η PHP. 

• Ως μεταφραστική γλώσσα (interpreted language) δεν έχει ισχυρούς τύπους 

δεδομένων αλλά ο τύπος κάθε  μεταβλητής  εξαρτάται από το περιεχόμενο στο οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί. Η αυτόματη μετατροπή κάνει τον προγραμματισμό 

γρηγορότερο, ευκολότερο και με τα λιγότερα λάθη σε αντίθεση με πολλές άλλες 

μεταφραστικές γλώσσες.  

• Τα script της PHP μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφόρων συστημάτων χωρίς 

τροποποιήσεις και ξαναμεταγλώτισση (recompilation) σε αντίθεση με τα 

προγράμματα σε C που απαιτούν πολύ χρόνο. 

• Η PHP είναι η τέλεια επιλογή που ενώνει πολλά διαφορετικά συστήματα κάτω από 

μια απλή διαδικτυακή παρουσίαση (interface).  

• Στην PHP τα scripts εκτελούνται στον εξυπηρετητή και έτσι παρέχεται: 

 Ασφάλεια στα δεδομένα και στις διαδικασίες 

 Ασφάλεια στην επικοινωνία 

 Ικανότητα  εύκολου ελέγχου και ενημέρωσης  των εφαρμογών 

 Καλύτερη εκτέλεση των εφαρμογών όταν τρέχουν κοντά στο σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS)  

 Αξιοπιστία 
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Η PHP υποστηρίζει την αυθεντικότητα του χρήστη, την XML (Extensible Markup 

Language), τη δημιουργία δυναμικών εικόνων καθώς και δυναμικών pdf εγγράφων. 

Ο συνδυασμός PHP και MySQL -ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα διοίκησης βάσης 

δεδομένων DBMS-  αποτελεί την ιδανική λύση για τη δημιουργία ιστοσελίδων (data-driven 

sites). Η MySQL είναι ιδανική για πολλές on-line εφαρμογές και υποστηρίζει την SQL.  

 

5.2 Υλοποίηση της εφαρμογής: Συνδυασμός PHP και MySQL 

Η υλοποίηση της εφαρμογής μου έγινε με σύνδεση στην MySQL με τη χρήση της PHP και 

ο Web server που χρησιμοποίησα είναι ο Apache. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα 

παραπάνω είναι ο εξής: Όταν ένας browser ζητήσει μια σελίδα από μια web εγκατάσταση, ο 

browser συνδέεται με τον web server. O server δέχεται τη σύνδεση, στέλνει τα περιεχόμενα 

των ζητούμενων αρχείων και κλείνει τη σύνδεση. Για να γίνει αυτό ο web server συνδέεται 

με τη MySQL μέσω της php. Γίνεται δηλαδή η php ένας ‘αγωγός’ μέσω του οποίου 

φτάνουμε στην MySQL και έτσι έχουμε εισαγωγή και επιλογή δεδομένων μέσα από php 

scripts. Ιεραρχικά ακολουθείται η παρακάτω αμφίδρομη σχέση: 

Browser ↔Web Server  ↔ PHP  ↔  MySQL 

Για την υλοποίηση της παρούσας εφαρμογής δημιούργησα 21 PHP scripts, το αρχείο 

axiologisi.sql το οποίο περιέχει τον κώδικα δημιουργίας των πινάκων της βάσης καθώς 

επίσης και ορισμένα δεδομένα, και το αρχείο config.inc το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο 

config.  

5.3 Δομή των πινάκων της βάσης δεδομένων 
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Το όνομα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η php σε όλα τα scripts είναι axiologisi, 

εκτελείται στο localhost και περιλαμβάνει τους εξής 8 πίνακες: 

 choices,  credits,  questions,  questions_enabled, students,  trainers, users  και weights. 

Τρέχοντας την SQL για τη δημιουργία της βάσης axiologisi προκύπτει η εικόνα 1: 

Εικόνα 1: Βάση axiologisi  με οκτώ πίνακες που εκτελείται στο localhost 

 

Η δομή των πινάκων της βάσης είναι η εξής: 

# Δομή του πίνακα 'choices' 

CREATE TABLE `choices` ( 

  `choice_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `question_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  `text` varchar(80) NOT NULL default '', 
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  PRIMARY KEY  (`choice_id`) 

) TYPE=MyISAM; 

# Δομή του πίνακα 'credits' 

CREATE TABLE `credits` ( 

  `student_id` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 

  `date` date NOT NULL default '0000-00-00', 

  `trainer_id` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 

  `score` float NOT NULL default '0' 

) TYPE=MyISAM; 

 

# Δομή του πίνακα 'questions' 

CREATE TABLE `questions` ( 

  `question_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  `text` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `activation_choice` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`question_id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

# Δομή του πίνακα 'questions_enabled' 

CREATE TABLE `questions_enabled` ( 

  `trainer` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 

  `question` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 
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  PRIMARY KEY  (`trainer`,`question`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

# Δομή του πίνακα 'students' 

 CREATE TABLE `students` ( 

  `student_id` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 

  `last_name` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `first_name` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `address` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `city` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `tk` varchar(5) NOT NULL default '', 

  `education_level` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `tel` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `email` varchar(20) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`student_id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

# Δομή του πίνακα 'trainers' 

CREATE TABLE `trainers` ( 

  `trainer_id` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 

  `first_name` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `last_name` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `address` varchar(20) NOT NULL default '', 
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  `city` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `tk` varchar(5) NOT NULL default '', 

  `scientific_level` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `tel` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `email` varchar(20) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`trainer_id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

# Δομή του πίνακα 'users' 

CREATE TABLE `users` ( 

  `user_id` int(5) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `username` varchar(10) NOT NULL default '', 

  `password` varchar(10) NOT NULL default '', 

  `user_type` varchar(20) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`user_id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

# Δομή του πίνακα 'weights' 

CREATE TABLE `weights` ( 

  `trainer_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  `choice_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  `weight` int(5) unsigned NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`trainer_id`,`choice_id`) 
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) TYPE=MyISAM; 

 

5.4 ΚΩΔΙΚΑΣ 

5.4.1 Ρυθμίσεις για τη βάση και το server. Αρχείο config.inc 

Το αρχείο config.inc περιέχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη βάση και το server. 

Το αρχείο αυτό βρίσκεται σε όλες τις php σελίδες. Ο κώδικας του αρχείου είναι ο εξής: 

Ο κώδικας του αρχείου config.inc: 

<?  

$db_server = "localhost"; 

$db_uname  = "root"; 

$db_upass  = ""; 

$db_name   = "axiologisi"; 

?> 

 

5.4.2 Εμφάνιση  αρχικής  σελίδας. Αρχείο  index.php 

 

Το script αρχείο index.php εμφανίζει την αρχική σελίδα της εφαρμογής (εικόνα 2) στην 

οποία υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:  

• εγγραφής ενός νέου χρήστη.  

• έλεγχος της ταυτότητας ενός ήδη υπάρχον χρήστη.  

 

Αν πρόκειται για νέο χρήστη υπάρχουν οι επιλογές : εγγραφή νέου εκπαιδευτή και εγγραφή 

νέου φοιτητή για την εγγραφή ενός εκπαιδευτή ή ενός φοιτητή αντίστοιχα. Αν ο νέος 
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χρήστης επιλέξει να γίνει μέλος ως εκπαιδευτής κάνει κλικ στο κείμενο: ‘εγγραφή νέου 

εκπαιδευτή’ το οποίο καλεί (link) το script αρχείο new_trainer.php και εμφανίζεται στο 

χρήστη η φόρμα εγγραφής νέου εκπαιδευτή. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται εάν ο νέος 

χρήστης επιλέξει να γίνει μέλος ως φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή το script αρχείο που 

καλείται είναι το new_student.php. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής από ένα 

νέο χρήστη, το σύστημα τον πηγαίνει στην αρχική σελίδα  index.php για να γίνει έλεγχος της 

ταυτότητάς του. Ο χρήστης δίνει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του και το σύστημα 

πιστοποιεί ή όχι την ταυτότητά  του. 

Αν πρόκειται για έναν ήδη υπάρχον χρήστη απλά εισάγει το όνομα και τον κωδικό 

πρόσβασής του στα αντίστοιχα πεδία. Πατώντας στο κουμπί υποβολής ΄ Έλεγχος’ το 

σύστημα  στέλνει όλα τα στοιχεία που εισήγαγε στη φόρμα πίσω στο servser για 

επεξεργασία.
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Εικόνα 2: Αρχική σελίδα για έλεγχο ταυτότητας και επιλογή εγγραφής νέου χρήστη 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει λάθος όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης το σύστημα 

του βγάζει μήνυμα ‘Λάθος στοιχεία χρήστη’ όπως φαίνεται στην εικόνα 3 και τον στέλνει 

στην αρχική σελίδα index.php για να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία του.  

 

Εικόνα 3:Εμφάνιση μηνύματος λάθους και επιστροφή στην αρχική σελίδα 

 

Η εισαγωγή του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη ώστε να γίνει σύνδεση 

με τα κατάλληλα sripts  για τον έλεγχο της ταυτότητάς του γίνεται στο αρχείο index.php. 

Ο κώδικας του script αρχείου index.php είναι ο εξής: 

<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 <title>Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη</title> 
</head> 
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<body bgcolor=#d9d9d9> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica"> 
<center> 
<b>Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη</b><br><br><br><br> 
<form method="post" action="auth.php" name="form1"> 
<table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="10" cellpadding="5"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα Χρήστη</b></td> 
  <td align="left">:<input type="text" name="username" size="10"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
             <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης</b></td> 

<td align="left">:<input type="password" name="password" 
size="10"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td colspan="2" align="center"> <br> <input type="submit"    
value="Έλεγχος "></td> 

 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
<font size="2"><b> 
<a href="new_trainer.php">Εγγραφή νέου εκπαιδευτή</a> 
<br><br> 
<a href="new_student.php">Εγγραφή νέου φοιτητή</a> 
</b> 
</center> 
</font> 
<script language=Javascript> 
 document.form1.username.focus(); 
</script> 
</html> 
 
 
 
5.4.3 Εγγραφή νέου εκπαιδευτή. Αρχείο new_trainer.php 
 

 Εάν από την αρχική σελίδα index.php ένας νέος χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ως 

εκπαιδευτής απλά κάνει κλικ στο κείμενο ‘εγγραφή νέου εκπαιδευτή’ και το σύστημα καλεί 

το script αρχείο new_trainer.php το οποίο του εμφανίζει τη φόρμα εγγραφής νέου 

εκπαιδευτή όπως φαίνεται στην εικόνα 4.  
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Εικόνα 4: Φόρμα εγγραφής νέου εκπαιδευτή 

 

Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα η οποία περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά πεδία: 

Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Όνομα και Επώνυμο καθώς και έξι μη υποχρεωτικά 

πεδία: Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Επιστημονικό πεδίο, Τηλεφωνο και e-mail. 

Αφού συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής αποστέλλει τα στοιχεία που εισήγαγε στη φόρμα 

πίσω στο server για επεξεργασία επιλέγοντας το κουμπί υποβολής της φόρμας (submit)   

‘Εγγραφή’ το οποίο τον πηγαίνει στην αρχική σελίδα για να γίνει έλεγχος της ταυτότητάς 

του. Εάν επιθυμεί μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας επιλέγοντας 

το κουμπί ‘Ακύρωση’ το οποίο τον στέλνει στην αρχική σελίδα index.php. 
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5.4.4  Επεξεργασία των στοιχείων της φόρμας εγγραφής νέου εκπαιδευτή. Αρχείο 
new_trainer_save.php 

 

 Αφού ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του στη φόρμα το tag <form> καλεί  το script αρχείο 

new_trainer_save.php το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας εγγραφής νέου 

εκπαιδευτή στην πλευρά του server. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία  του 

βγάζει μήνυμα ότι δεν ορίστηκε το αντίστοιχο υποχρεωτικό πεδίο όπως φαίνεται στην 

εικόνα 5 και κάνοντας κλικ στο κείμενο ‘Επιστροφή’ τον πηγαίνει πίσω στη φόρμα 

εγγραφής για να τη συμπληρώσει ξανά ή αν επιθυμεί να ακυρώσει τη διαδικασία εγγραφής.  

 

Εικόνα 5: Μήνυμα ότι δεν ορίστηκε κάποιο υποχρεωτικό πεδίο στη φόρμα εγγραφής νέου 
εκπαιδευτή 
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Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως νέος εκπαιδευτής δώσει ένα ήδη 

υπάρχον όνομα χρήστη (username) το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα ότι το 

συγκεκριμένο όνομα χρήστη είναι ήδη καταχωρημένο όπως φαίνεται στην εικόνα 6 και 

κάνοντας κλικ στο κείμενο ‘Επιστροφή’ τον πηγαίνει πίσω στη φόρμα εγγραφής για να τη 

συμπληρώσει ξανά ή αν επιθυμεί να ακυρώσει τη διαδικασία εγγραφής. 

 

Εικόνα 6: Μήνυμα ότι το όνoμα χρήστη trainer1 είναι ήδη καταχωρημένο 

Εάν ο χρήστης συμπληρώσει επιτυχώς τη φόρμα εγγραφής νέου εκπαιδευτή και επιλέξει το 

κουμπί υποβολής της φόρμας (submit)   ‘Εγγραφή’ γίνεται ενημέρωση του πίνακα users με 

τα νέα στοιχεία, βρίσκεται το id του νέου χρήστη που μόλις προστέθηκε, ενημερώνεται ο 
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πίνακας trainers και εμφανίζεται στο χρήστη η αρχική σελίδα index.php  για να γίνει έλεγχος 

της ταυτότητάς του. 

Tο script αρχείο το οποίο εμφανίζει τη φόρμα εγγραφής νέου εκπαιδευτή για να εισάγει τα 

στοιχεία του ο εκπαιδευτής που επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα είναι το 

new_trainer.php  

Ο κώδικας του script αρχείου new_trainer.php είναι ο εξής: 

<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 <title>Εγγραφή νέου εκπαιδευτή</title> 
</head> 
<body bgcolor=#d9d9d9> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica"> 
<center> 
<b>Εγγραφή νέου εκπαιδευτή</b><br><br> 
<form method="post" action="new_trainer_save.php" name="new_trainer_form"> 
 <table border="0"  bgcolor = "#cccccc" cellspacing="0"  cellpadding="2"> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Όνομα χρήστη (*)</b></td> 
<td align="left">  <b>: </b>  <input type="text"   name= "train_uname"  
size="20" maxlength="10"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης (*)</b></td> 
<td align="left"><b>:</b> <input type="password"  name="train_passw" 
size="20" maxlength="10"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Όνομα (*)</b></td> 
<td align="left"> <b>: </b>  <input type="text"   name="train_firstname"  
size="30" maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Επώνυμο (*)</b></td> 
<td align="left"> <b>: </b>  <input type="text"   name= "train_lastname"  
size="30" maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Διεύθυνση</b></td> 
<td align="left">  <b>: </b>   <input type= "text"     name="train_addr"    
size="30" maxlength="20"></td> 
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 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Πόλη</b></td> 
<td align="left"><b>:</b> <input type="text"  name="train_town"  size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Τ.K.</b></td> 
<td align="left">  <b>: </b>  <input type="text"   name="train_tk"  size="15" 
maxlength="5"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Επιστημονικό πεδίο</b></td> 
<td align="left"><b>:</b><input type="text" name="train_scilevel"size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Τηλέφωνο</b></td> 
<td align="left">  <b>: </b>  <input type="text"   name="train_tel" size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>e-mail</b></td> 
<td align="left"><b>: </b> <input type="text"   name="train_mail" size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td colspan="2"align="center"><br><input type="submit"value="Εγγραφή">  
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<input type="button" value="Ακύρωση" 
onClick='window.location="index.php"'> 

  </td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
document.new_trainer_form.train_uname.focus(); 
</script> 
</html> 
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Το script αρχείο που επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας εγγραφής νέου εκπαιδευτή είναι 

το new_trainer_save.php 

Ο κώδικας του script αρχείου new_trainer_save.php είναι ο εξής: 

<? 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                      
or die("<br>Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
 
if (strlen(trim($_REQUEST['train_uname'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε το όνομα χρήστη.<br><br>                                                                          
<a href="new_trainer.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
if (strlen(trim($_REQUEST['train_passw'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε ο κωδικός πρόσβασης.<br><br>                                                                 
<a href="new_trainer.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
if (strlen(trim($_REQUEST['train_firstname'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε το όνομα.<br><br>                                                                                       
<a href="new_trainer.php">  Επιστροφή </a> 

 <?exit(); 
 } 
if (strlen(trim($_REQUEST['train_lastname'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε το επώνυμο.<br><br>                                                                                 
<a href="new_trainer.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
 

$q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username=  '{$_REQUEST['train_uname']}'")    or die ('Q1 ERROR'); 

if (mysql_num_rows($q1) > 0) 
 {?> 

Το username    [<?=    $_REQUEST ['train_uname']?>]   είναι   ήδη 
καταχωρημένο<br><br>                                                                                                     
<a href="new_trainer.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
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else 
 { 
  
 
// ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ users ME TA NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 $q2 =  mysql_db_query  ($db_name,  "INSERT INTO    users   VALUES 

('', '{$_REQUEST['train_uname']}', '{$_REQUEST['train_passw']}',    
'Trainer')") or die('Q2 ERROR'); 

 
// ΕΥΡΕΣΗ TOY id TOY NEOY ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ 

$q3 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE  
username='{$_REQUEST['train_uname']}'")     or die ('Q3 ERROR'); 

 $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
 
//ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ trainers 
 $q4 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO trainers VALUES 
  ('$r3->user_id', 
  '{$_REQUEST['train_firstname']}', 
  '{$_REQUEST['train_lastname']}', 
  '{$_REQUEST['train_addr']}', 
  '{$_REQUEST['train_town']}', 
  '{$_REQUEST['train_tk']}', 
  '{$_REQUEST['train_scilevel']}', 
  '{$_REQUEST['train_tel']}', 
  '{$_REQUEST['train_mail']}')") or die('Q4 ERROR'); 
 ?> 
 
 <script language=Javascript> 
  document.location = "index.php"; 
 </script> 
 <? 
 } 
?> 
 
 
 
 
 
5.4.5 Εγγραφή νέου φοιτητή. Αρχείο new_student.php 
 
 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που ο νέος χρήστης επιθυμεί να 

εγγραφεί ως φοιτητής. Από την αρχική σελίδα απλά κάνει κλικ στο κείμενο ‘εγγραφή νέου 

φοιτητή’ και το σύστημα καλεί το script αρχείο new_student.php το οποίο του εμφανίζει τη 

φόρμα εγγραφής νέου φοιτητή όπως φαίνεται στην εικόνα 7. 
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Εικόνα 7: Φόρμα εγγραφής νέου φοιτητή 

 

Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα η οποία περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά πεδία: 

Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Όνομα και Επώνυμο καθώς και έξι μη υποχρεωτικά 

πεδία: Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Επίπεδο εκπαίδευσης, Τηλέφωνο και e-mail.  

Αφού συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής αποστέλλει τα στοιχεία που εισήγαγε στη φόρμα 

πίσω στο server για επεξεργασία επιλέγοντας το κουμπί υποβολής της φόρμας (submit)   

‘Εγγραφή’ το οποίο τον πηγαίνει στην αρχική σελίδα για να γίνει έλεγχος της ταυτότητάς 

του. Εάν επιθυμεί μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας επιλέγοντας 

το κουμπί ‘Ακύρωση’ το οποίο τον στέλνει στην αρχική σελίδα index.php. 
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5.4.6  Επεξεργασία των στοιχείων της φόρμας εγγραφής νέου φοιτητή. Αρχείο 
new_student_save.php 

 

Αφού ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του στη φόρμα το tag <form> καλεί  το script αρχείο 

new_student_save.php το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας εγγραφής νέου 

φοιτητή στην πλευρά του server. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία  του 

βγάζει μήνυμα ότι δεν ορίστηκε το αντίστοιχο υποχρεωτικό πεδίο όπως φαίνεται στην 

εικόνα 8  και κάνοντας κλικ στο κείμενο ‘Επιστροφή’ τον πηγαίνει πίσω στη φόρμα 

εγγραφής για να τη συμπληρώσει ξανά ή αν επιθυμεί να ακυρώσει τη διαδικασία εγγραφής. 

 

Εικόνα 8: Μήνυμα ότι δεν ορίστηκε κάποιο υποχρεωτικό πεδίο στη φόρμα εγγραφής  νέου 
φοιτητή 
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Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως νέος φοιτητής δώσει ένα ήδη 

υπάρχον όνομα χρήστη (username) το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα ότι το 

συγκεκριμένο όνομα χρήστη είναι ήδη καταχωρημένο όπως φαίνεται στην εικόνα 9 και 

κάνοντας κλικ στο κείμενο ‘Επιστροφή’ τον πηγαίνει πίσω στη φόρμα εγγραφής για να τη 

συμπληρώσει ξανά ή αν επιθυμεί να ακυρώσει τη διαδικασία εγγραφής  . 

 

Εικόνα 9: Μήνυμα ότι το όνoμα χρήστη student1 είναι ήδη καταχωρημένο 

 

Εάν ο χρήστης συμπληρώσει επιτυχώς τη φόρμα εγγραφής νέου φοιτητή και επιλέξει το 

κουμπί υποβολής της φόρμας (submit)   ‘Εγγραφή’ γίνεται ενημέρωση του πίνακα users με 

τα νέα στοιχεία, βρίσκεται το id του νέου χρήστη που μόλις προστέθηκε, ενημερώνεται ο 

πίνακας students και εμφανίζεται στο χρήστη η αρχική σελίδα index.php  για να γίνει έλεγχος 

της ταυτότητάς του. 
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Tο script αρχείο το οποίο εμφανίζει τη φόρμα εγγραφής νέου φοιτητή για να εισάγει τα 

στοιχεία του ο φοιτητής που επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα είναι το new_student.php 

Ο κώδικας του script αρχείου new_student.php είναι ο εξής: 

<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 <title>Εγγραφή νέου φοιτητή</title> 
</head> 
<body bgcolor=#d9d9d9> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica"> 
<center> 
<b>Εγγραφή νέου φοιτητή</b><br><br> 
<form method="post" action="new_student_save.php" name="new_student_form"> 
 <table border="0"   bgcolor="#cccccc"   cellspacing="0"   cellpadding="2"> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Όνομα χρήστη (*)</b></td> 
<td align="left"> <b>:</b>  <input type="text"  name="stu_uname"  size="20" 
maxlength="10"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης (*)</b></td> 
<td align="left"><b>:</b> <input type="password" name="stu_passw" 
size="20" maxlength="10"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Όνομα (*)</b></td> 
<td align="left">  <b>:</b>  <input type="text"   name="stu_firstname" 
size="30" maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Επώνυμο (*)</b></td> 
<td align="left">  <b>:</b>    <input type="text"   name="stu_lastname" 
size="30" maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Διεύθυνση</b></td> 
<td align="left"><b>:</b><input type="text" name="stu_addr" size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Πόλη</b></td> 
<td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="stu_town" size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 
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<td align="right"><b>Τ.K.</b></td> 
<td align="left">  <b>:</b>  <input type="text"  name="stu_tk"   size="15" 
maxlength="5"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Επίπεδο εκπαίδευσης</b></td> 
<td align="left"><b>:</b><input type="text"name="stu_edulevel"size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>Τηλέφωνο</b></td> 
<td align="left"> <b>:</b>  <input type="text"   name="stu_tel"  size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td align="right"><b>e-mail</b></td> 
<td align="left"><b>:</b> <input type="text"  name="stu_mail"  size="30" 
maxlength="20"></td> 

 </tr> 
 <tr> 

<td colspan="2"align="center"><br><input type="submit"value="Εγγραφή"> 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<input type="button" value="Ακύρωση" 
onClick='window.location="index.php"'> 

  </td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
document.new_student_form.stu_uname.focus(); 
</script> 
</html> 
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Το script αρχείο που επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας εγγραφής νέου φοιτητή είναι το 

new_student_save.php 

Ο κώδικας του script αρχείου new_student_save.php είναι ο εξής: 

<? 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                          
or die("<br>Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
 
if (strlen(trim($_REQUEST['stu_uname'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε το όνομα χρήστη.    <br> <br>                                                                          
<a href="new_student.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
if (strlen(trim($_REQUEST['stu_passw'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε ο κωδικός πρόσβασης.<br><br>                                                                    
<a href="new_student.php">   Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
if (strlen(trim($_REQUEST['stu_firstname'])) = = 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε το όνομα.<br><br>                                                                                           
<a href="new_student.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
if (strlen(trim($_REQUEST['stu_lastname'])) == 0) 
 {?> 

Δεν ορίστηκε το επώνυμο.<br><br>                                                                                            
<a href="new_student.php">Επιστροφή</a> 

 <?exit(); 
 } 
 
$q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['stu_uname']}'")      or die ('Q1 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q1) > 0) 
 {?> 
Το username [<?=$_REQUEST['stu_uname']?>] είναι ήδη καταχωρημένο.<br><br>              
<a href="new_student.php">Επιστροφή</a> 
 <?exit(); 
 } 
else 
 { 
// ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ users ME  TA  NEA  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

$q2 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO users VALUES 
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('', '{$_REQUEST['stu_uname']}', '{$_REQUEST['stu_passw']}', 'Student')") 
or die('Q2 ERROR'); 

 
// ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥid TOY NEOY ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ 

$q3 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['stu_uname']}'") or die('Q3 ERROR'); 

  $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
//ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ students 
  $q4 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO students VALUES 
  ('$r3->user_id', 
  '{$_REQUEST['stu_firstname']}', 
  '{$_REQUEST['stu_lastname']}', 
  '{$_REQUEST['stu_addr']}', 
  '{$_REQUEST['stu_town']}', 
  '{$_REQUEST['stu_tk']}', 
  '{$_REQUEST['stu_edulevel']}', 
  '{$_REQUEST['stu_tel']}', 
  '{$_REQUEST['stu_mail']}')") or die('Q4 ERROR'); 
 ?> 
 
 <script language=Javascript> 
  document.location = "index.php"; 
 </script> 
 <? 
 } 
?> 
 
 
 
 
 
 
5.4.7 Έλεγχος της ταυτότητας του χρήστη. Αρχείο auth.php   

 

Για να γίνει ο έλεγχος της ταυτότητας του χρήστη και να πιστοποιηθεί ή όχι η αυθεντικότητά 

του, το tag <form> της αρχικής σελίδας  index.php  καλεί το script αρχείο auth.php  το 

οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας, δηλαδή το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης  

του χρήστη, στην πλευρά του server. Ανάλογα κάθε φορά με τον τύπο του χρήστη 

(user_type) πηγαίνω (redirection) από το script αρχείο auth.php στην αντίστοιχη σελίδα. 
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 Υπάρχουν τρεις τύποι χρηστών: 

•  administrator (διαχειριστής) 

•  trainer    (εκπαιδευτής-εξεταστής) 

•  student   (φοιτητής-εξεταζόμενος) 

 

Αφού πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη τότε:  

Αν ο χρήστης είναι ο διαχειριστής καλείται το script αρχείο admin_index.php.  

Αν ο χρήστης είναι ο εκπαιδευτής καλείται το script αρχείο trainer_index.php.  

Αν ο χρήστης είναι ο φοιτητής καλείται το script αρχείο student_index.php. Επίσης, 

δημιουργείται μια λίστα, η activelist η οποία περιέχει τα id των ερωτήσεων που έχουν 

επιλεχθεί από όλους τους εξεταστές. Η activelist αρχικά περιέχει μόνο τα id των  

επιλεγμένων ερωτήσεων-γονέων και μάλιστα από μία μόνο φορά. 

 

Αν δεν πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα 

‘Λάθος στοιχεία  χρήστη’ και τον επιστρέφει στην αρχική σελίδα index.php. 

 

Το script αρχείο στο οποίο γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας του χρήστη είναι το auth.php 

Ο κώδικας του script αρχείου auth.php είναι ο εξής: 

<? 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                             
or die("<br>Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
 
if (isset($_REQUEST['username'])) 
 { 
 $username = $_REQUEST['username']; 
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 $password = $_REQUEST['password']; 
 
// ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

$q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE                  
username = '$username' AND password = '$password'") or die("<br>Q1 ERROR."); 

 if (mysql_num_rows($q1) == 1) 
  { 
  $r1 = mysql_fetch_object($q1); 
  session_start(); 
  $_SESSION['username'] = $username; 
  $_SESSION['usertype'] = $r1->user_type; 
  $_SESSION['userid']   = $r1->user_id; 
 
  if ($_SESSION['usertype'] == 'Administrator') 
   {?> 
   <script language=Javascript> 
   document.location="admin_index.php"; 
   </script> 
   <?} 
  else 
  if ($_SESSION['usertype'] == 'Trainer') 
   {?> 
   <script language=Javascript> 
   document.location="trainer_index.php"; 
   </script>   
   <?} 
  else 
  if ($_SESSION['usertype'] == 'Student') 
   { 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT DISTINCT question 
FROM questions_enabled") or die('Q2 ERROR'); 

   $active_questions_list = ''; 
   while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
    { 
 
// ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 

$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
question_id = '$r2->question' AND parent_id = '0'") or die('Q3 ERROR'); 

  if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
           { 

$active_questions_list = $active_questions_list . '[' . $r2->question . ']'; 
            } 
    } 
   $_SESSION['activelist'] = $active_questions_list; 
   $_SESSION['choicelist'] = ''; 
   ?><script language=Javascript> 
   document.location = "student_index.php"; 
   </script><? 
   } 
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  } 
  else 
  {?> 
  <html> 
  <body bgcolor=#d9d9d9> 
  <font face=Verdana> 

<center><b>Λάθος στοιχεία χρήστη<br><br><br>                                                
<a href=index.php>Αρχική σελίδα</a></b> 

  </body> 
  </html> 
  <? 
  exit(); 
  } 
 } 
?> 
 
 
 
 

5.4 8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ:  administrator – διαχειριστής 

5.4.8.1    Περιοχή Διαχείρισης των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων. Αρχείο 
admin_index.php 

 

Έστω ότι έχουμε την περίπτωση που ο χρήστης είναι ο administrator. Εισάγοντας το όνομα 

και τον κωδικό πρόσβασής του και αφού πιστoποιηθεί η ταυτότητά του καλείται το script 

αρχείο admin_index.php. 

Η σελίδα που εμφανίζεται παρουσιάζει την Περιοχή Διαχείρισης των ερωτήσεων. Ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει Προσθήκη Γονέα εάν επιθυμεί να εισάγει μια 

ερώτηση γονέα με την έννοια ότι η ερώτηση αυτή δεν εξαρτάται από κάποια άλλη ή αν 

επιθυμεί να διακόψει τη διαδικασία να επιλέξει  ‘Έξοδος’ οπότε καλείται το script αρχείο 

logoff.php το οποίο καθαρίζει τα sessions και επιστρέφει το διαχειριστή στην αρχική σελίδα 

index.php. Καθόλη τη διάρκεια της συνόδου εμφανίζεται κάτω αριστερά στη σελίδα η 

κατάσταση ‘Χρήστης: admin’. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ερωτήσεις στη βάση 

εμφανίζεται το μήνυμα ‘ Δεν υπάρχουν καταχωρημένες ερωτήσεις.’ όπως φαίνεται στην 

εικόνα 10. 
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Εικόνα 10: Περιοχή διαχείρισης ερωτήσεων χωρίς καταχωρημένες ερωτήσεις  

Το script αρχείο που αφορά τη διαχείριση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων είναι το  

admin_index.php 

Ο κώδικας του script αρχείου admin_index.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                                    
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 
 <td align="left"><b>Περιοχή Διαχείρισης</b></td> 
 <td align="right"> 
 <font size="1"><b> 
<a href='admin_addparent.php'>Προσθήκη Ερώτησης Γονέα (root)</a> |  
<a href='logoff.php'>Έξοδος</a> 
 </b></font> 
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 </td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<? 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE parent_id = '0' 
ORDER BY question_id") or die('Q1 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δεν υπάρχουν καταχωρημένες ερωτήσεις.'); 
 } 
else 
 {?> 
 <table border="1" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" 
bgcolor="#DDDDDD"> 
 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="20"><b>ID</b></td> 
  <td width="20"><b>Γονέας</b></td> 
  <td width="20"><b>Επιλογή<br>Ενεργοπ.</b></td> 
  <td width="80%">Ερώτηση</b></td> 
  <td width="10"><b>Ενέργειες</b></td> 
 </tr> 
<?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
  {?><tr bgcolor="lightgreen"> 
  <td align="center"><?=$r1->question_id?></td> 
  <td align="center"><?=$r1->parent_id?></td> 
  <td align="center"><?=$r1->activation_choice?></td> 
  <? 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$r1->question_id'") or die('Q2 ERROR'); 

  ?> 
<td><?=$r1->text?> <font size="1">(<b><?=mysql_num_rows($q2)?> 
επιλογές</b>)</font></td> 
<td align="right" nowrap> 

 <font size="1"><b> 
<a href="admin_addsubquestion.php?parentid=<?=$r1->question_id?>">SUB</a> 
<a href="admin_addchoice.php? parentid=<?=$r1->    question_id?>">  CHO </a> 
<a href="admin_delquestion.php? parentid=<?=$r1->   question_id?>">  DEL</a> 
 </b></font> 
 </td> 
 </tr><? 

$q3 = mysql_db_query($db_name,  "SELECT * FROM   questions   WHERE         
parent_id = '$r1->question_id' ORDER BY question_id") or die('Q3 ERROR'); 

 while ($r3 = mysql_fetch_object($q3)) 
  {?> 
  <tr bgcolor="#EECCCC"> 
<td align="center"><font size="-1"><?=$r3->question_id?></font></td> 
<td align="center"><font size="-1"><?=$r3->parent_id?>    </font></td> 
<td align="center"><font size="-1"><?=$r3->activation_choice?></font></td> 
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   <? 
$q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$r3->question_id'") or die('Q4 ERROR'); 

   ?> 
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="-1"> 

<?=$r3->text?></font> <font size="1">(<b><?=mysql_num_rows($q4)?> 
επιλογές</b>)</font></td> 

   <td align="right" nowrap> 
   <font size="1"><b> 
<a href="admin_addchoice.php?parentid=<?=$r3->question_id?>"> CHO</a> 
<a href="admin_delquestion.php?parentid=<?=$r3->question_id?>">DEL</a> 
   </b></font> 
   </td> 
   </tr> 
  <?} 
 } 
}?> 
</table> 
<? 
?> 
 
 
 
 

5.4.8.2    Καθαρισμός των SESSIONS, επιστροφή στην αρχική σελίδα. Αρχείο 
logoff.php 

 

Το script αρχείο το οποίο καθαρίζει τις συνόδους (sessions) και στη συνέχεια πηγαίνει στην 

αρχική σελίδα index.php είναι το logoff.php 

Ο κώδικας του script αρχείου logoff.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['username'])) { unset($_SESSION['username']); } 
if (isset($_SESSION['usertype']))   { unset($_SESSION['usertype']);   } 
if (isset($_SESSION['userid']))       { unset($_SESSION['userid']);      } 
session_unset(); 
$_SESSION = array(); 
session_destroy(); 
?> 
<script language=Javascript> 
document.location = "index.php"; 
</script> 
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5.4.8.3  Προσθήκη ερώτησης γονέα και επεξεργασία των στοιχείων της φόρμας. 

Αρχεία admin_addparent.php και admin_saveparent.php 

 

Εάν ο διαχειριστής επιλέξει ‘Προσθήκη Γονέα’ καλείται το script αρχείο 

admin_addparent.php και του εμφανίζεται τη σελίδα  Προσθήκη Ερώτησης Γονέα (Εικόνα 

11) στην οποία υπάρχει η φόρμα για να εισάγει την ερώτηση που επιθυμεί. Το tag <form> 

καλεί το script αρχείο admin_saveparent.php το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα της 

φόρμας στην πλευρά του server. Επιλέγοντας το κουμπί υποβολής ‘Καταχώρηση’ 

αποστέλλει την ερώτηση που εισήγαγε στη φόρμα πίσω στο server για επεξεργασία. Αν 

επιθυμεί να ακυρώσει τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Ακύρωση’ επιστρέφει στη 

σελίδα admin_index.php. 

 

Εικόνα 11: Σελίδα προσθήκης ερώτησης γονέα από το διαχειριστή. 
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Τα script αρχεία που αφορούν την προσθήκη ερώτησης γονέα είναι τα 

admin_addparent.php και admin_saveparent.php 

 

Ο κώδικας του script αρχείου  admin_addparent.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana><center>'); 
?> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 
<td align="left"><b>Προσθήκη Ερώτησης Γονέα</b></td> 
<td align="right">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<form name="addparent_form" method="post" action="admin_saveparent.php"> 
Ερώτηση : <input type="text" size="100" maxlength="100" 
name="new_question"><br><br> 
<input type="submit" value=" Καταχώρηση " > 
<input type="button" value=" Ακύρωση " onClick='window.location="admin_index.php"'> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 

Ο κώδικας του script αρχείου  admin_saveparent.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                            
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
$new_question = $_REQUEST['new_question']; 
if (strlen($new_question) == 0) 
 { 

echo('<html><body><font face=Verdana><center><b>Προσθήκη Ερώτησης 
Γονέα</b><hr width=100%><br>'); 

 echo('<b>ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε ερώτηση.</b>'.'<br><br>');?> 
 <a href="admin_index.php">Επιστροφή</a><? 
 exit(); 
 } 
else 
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 { 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO questions VALUES                  
('', 0, '$new_question', 0)") or die('Q1 ERROR'); 

 ?> 
 <script language=Javascript> 
  document.location="admin_index.php"; 
 </script> 
 <? 
 } 
?> 
 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν εισάγει ερώτηση στη φόρμα της σελίδας Προσθήκης 

Ερώτησης Γονέα και επιλέξει ‘Καταχώρηση’ το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα:  

ΛΑΘΟΣ: Δεν ορίστηκε ερώτηση 

και  με link από την επιλογή  ‘Επιστροφή’ τον επιστρέφει στη σελίδα admin_index.php όπως 

φαίνεται στην εικόνα 12. 

 

Εικόνα 12: Μήνυμα λάθους στη φόρμα προσθήκης ερώτησης γονέα 
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Αφού ο διαχειριστής εισάγει την πρώτη ερώτηση στη φόρμα της σελίδας Προσθήκης 

Ερώτησης Γονέα και επιλέξει ‘Καταχώρηση’ για να υποβάλει την ερώτηση που εισήγαγε 

στη φόρμα  το σύστημα τον πηγαίνει στην Περιοχή Διαχείρισης και του εμφανίζει : 

Το ID της ερώτησης που καταχωρήθηκε, το ΙD του γονέα αυτής της ερώτησης (το οποίο 

είναι φυσικά 0, αφού πρόκειται για ερώτηση γονέα), το ID της επιλογής που μας οδήγησε σ’ 

αυτή την ερώτηση (το οποίο είναι φυσικά 0, αφού πρόκειται για ερώτηση γονέα), την 

ερώτηση και μέσα σε παρένθεση το πλήθος των επιλογών (το οποίο είναι 0 αφού δεν έχουμε 

εισάγει καμία επιλογή) και τις ενέργειες ‘SUB’, ‘CHO’, ‘DEL’που έχει τη δυνατότητα να 

κάνει ο διαχειριστής.(Εικόνα 13) 

 

Εικόνα 13: Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία έχει καταχωρηθεί μόνο μία 
ερώτηση γονέας με id 40 και χωρίς επιλογές.  
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Μετά την καταχώρηση της ερώτησης γονέα ο διαχειριστής έχει τρεις δυνατότητες: 

- να καταχωρήσει επιλογές στην ερώτηση αυτή  

- να καταχωρήσει υποερωτήσεις δηλαδή ερωτήσεις παιδιά της ερώτησης αυτής 

- να τη διαγράψει. 

 

Αν ο διαχειριστής επιθυμεί να καταχωρήσει μια υποερώτηση επιλέγει την ενέργεια ‘SUB’ η 

οποία καλεί το script αρχείο admin_addsubquestion.php . 

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέξει να καταχωρήσει μια υποερώτηση χωρίς 

προηγουμένως να έχει καταχωρήσει τουλάχιστον μία επιλογή στην ερώτηση γονέα του 

εμφανίζεται  μήνυμα ότι ‘ Δεν έχει οριστεί καμία επιλογή στην ερώτηση γονέα’ και  με link 

από την επιλογή  ‘Επιστροφή’ τον επιστρέφει στη σελίδα admin_index.php όπως φαίνεται 

στην εικόνα 14. 

 

Εικόνα 14: Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια καταχώρησης υποερώτησης  
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5.4.8.4  Προσθήκη επιλογής και επεξεργασία των στοιχείων της φόρμας. Αρχεία 

admin_addchoice.php και admin_savechoice.php 

 

Για να καταχωρήσει ο διαχειριστής μια υποερώτηση πρέπει πρώτα να έχει καταχωρήσει 

τουλάχιστον μια επιλογή στην ερώτηση γονέα. Για να γίνει αυτό επιλέγει την ενέργεια 

‘CHO’ η οποία καλεί το script αρχείο admin_addchoice.php . 

 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει να καταχωρήσει την πρώτη επιλογή σε μια ερώτηση γονέα το  

σύστημα τον πηγαίνει στη σελίδα  Προσθήκη Επιλογής (Εικόνα 15) στην οποία υπάρχει:Η 

ερώτηση γονέας, το μήνυμα ότι δεν βρέθηκαν επιλογές και η φόρμα για να εισάγει την 

επιλογή που επιθυμεί. 

 

Το tag <form> καλεί το script αρχείο admin_savechoice.php το οποίο επεξεργάζεται τα 

δεδομένα της φόρμας στην πλευρά του server. Επιλέγοντας το κουμπί υποβολής 

‘Καταχώρηση’ αποστέλλει την ερώτηση που εισήγαγε ο διαχειριστής στη φόρμα πίσω στο 

server για επεξεργασία. Αν επιθυμεί να ακυρώσει τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο κουμπί 

‘Ακύρωση’ επιστρέφει στη σελίδα admin_index.php. 
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Εικόνα 15: Προσθήκη της πρώτης επιλογής στην ερώτηση γονέα 

 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν εισάγει επιλογή στη φόρμα της σελίδας Προσθήκης 

Επιλογής και επιλέξει ‘Καταχώρηση’ το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα:  ΛΑΘΟΣ: Δεν 

ορίστηκε επιλογή και με link από την επιλογή  ‘Επιστροφή’ τον επιστρέφει στη σελίδα 

admin_addchoice.php για να  εισάγει επιλογή στη φόρμα (Εικόνα 16). 

Εικόνα 16: Μήνυμα λάθους στη φόρμα Προσθήκη Επιλογής 
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Αφού ο διαχειριστής εισάγει επιλογή στη φόρμα της σελίδας Προσθήκη Επιλογής και 

επιλέξει ‘Καταχώρηση’ για να υποβάλει την επιλογή που εισήγαγε στη φόρμα  το σύστημα 

τον πηγαίνει στην Περιοχή Διαχείρισης και του εμφανίζει έναν πίνακα του οποίου το κάθε 

record περιλαμβάνει: 

Το ID της ερώτησης που καταχωρήθηκε, το ΙD του γονέα αυτής της ερώτησης (το οποίο 

είναι φυσικά 0, αφού πρόκειται για ερώτηση γονέα), το ID της επιλογής που μας οδήγησε σ’ 

αυτή την ερώτηση (το οποίο είναι φυσικά 0, αφού πρόκειται για ερώτηση γονέα), την 

ερώτηση και μέσα σε παρένθεση το πλήθος των επιλογών (το οποίο είναι 1 αφού έχουμε 

εισάγει μόνο μία επιλογή) και τις ενέργειες που έχει τη δυνατότητα να κάνει ο 

διαχειριστής.(Εικόνα 17) 

 

Εικόνα 17: Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία έχει καταχωρηθεί μία ερώτηση 
γονέας με id 40 και 1 επιλογή 
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Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρήσει στην ίδια 

ερώτηση γονέα όσες επιλογές θέλει. (Εικόνα 18)  

 

Εικόνα 18: Προσθήκη τεσσάρων επιλογών στην ερώτηση γονέα 

 

Τα script αρχεία που αφορούν την προσθήκη επιλογών είναι τα admin_addchoice.php και 

admin_savechoice.php 

 

Ο κώδικας του script αρχείου  admin_addchoice.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                            
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
$parentid = $_REQUEST['parentid']; 
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echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana><center>'); 
?> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 
 <td align="left"><b>Προσθήκη Επιλογής</b></td> 
 <td align="right">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<? 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
question_id = '$parentid'") or die('Q1 ERROR'); 
$r1 = mysql_fetch_object($q1); 
$new_question = $r1->text; 

if (strlen($new_question) == 0) 
 {  
 echo('ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε ερώτηση.'.'<br><br>');?> 
 <a href="admin_addparent.php">Επιστροφή</a><? 
 exit(); 
 } 
else 
 {?> 
 </center> 
 <b>ΕΡΩΤΗΣΗ : <?=$new_question?></b><br><br> 
 <b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ :</b><br> 
 <? 
 $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE   

question_id = $parentid ORDER BY choice_id") or die('Q2 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q2) == 0) 

  { 
  echo('Δεν βρέθηκαν επιλογές.'); 
  } 
 else 
  { 
  while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
   {?><li><?=$r2->text?><?} 
  } 
 ?> 
 <center> 

form method="post" name="addchoice_form" 
action="admin_savechoice.php?parentid=<?=$parentid?>"> 
Νέα Επιλογή : <input type="text" size="80" maxlength="80" name="new_choice"> 
<br><br> 
<input type="submit" value=" Καταχώρηση " > 
<input type="button" value=" Ακύρωση "  onClick= 'window.location= 
"admin_index.php"'> 

 </form> 
 <script language=Javascript> 
 document.addchoice_form.new_choice.focus(); 

 65



 </script> 
 </body> 
 </html> 
 <?}?> 
 
 
 
 
 
Ο κώδικας του script αρχείου  admin_savechoice.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                            
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana><center><b>                   
Αποθήκευση Επιλογής σε Ερώτηση</b><hr width=100%><br><br>'); 
$parentid = $_REQUEST['parentid']; 
$new_choice = $_REQUEST['new_choice']; 
if (strlen($new_choice) == 0) 
 { 
 echo('ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε επιλογή.'.'<br><br>');?> 

<a href="admin_addchoice.php?act=addchoice&parentid=<?=$parentid?>"> 
Επιστροφή</a><? 

 exit(); 
 } 
else 
 { 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO choices VALUES                              
('', $parentid, '$new_choice')") or die('Q1 ERROR'); 

 ?> 
 <script language=Javascript> 
  document.location="admin_index.php"; 
 </script> 
 </body> 
 </html> 
 <?}?> 
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5.4.8.5  Προσθήκη υποερώτησης  και επεξεργασία των στοιχείων της φόρμας. 

Αρχεία admin_addsubquestion.php και admin_savesubquestion.php  

 

Αφού ο διαχειριστής έχει ορίσει τουλάχιστον μια επιλογή στην ερώτηση γονέα και επιθυμεί 

να καταχωρήσει την πρώτη υποερώτηση, εκτελεί την ενέργεια ‘SUB’. Σε περίπτωση που 

στην ερώτηση γονέα έχουν οριστεί περισσότερες από μία επιλογές ο διαχειριστής επιλέγει 

από ένα πτυσσόμενο μενού την επιλογή που οδηγεί στην υποερώτηση που θέλει να 

θέσει.(Εικόνα 19) 

 

Εικόνα 19:  Προσθήκη πρώτης υποερώτησης με ενεργοποιημένη την τρίτη επιλογή 

 

Αφού ο διαχειριστής εισάγει την υποερώτηση στη φόρμα της σελίδας Προσθήκη 

Υποερώτησης, επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού την επιλογή που αντιστοιχεί στην 

 67



υποερώτηση αυτή και επιλέξει ‘Καταχώρηση’ για να υποβάλει την υποερώτηση που 

εισήγαγε στη φόρμα,  το σύστημα τον πηγαίνει στην σελίδα  Περιοχή Διαχείρισης και του 

εμφανίζει ένα πίνακα του οποίου το κάθε record περιλαμβάνει: 

Το ID της ερώτησης γονέα, το ΙD του γονέα αυτής της ερώτησης (το οποίο είναι φυσικά 0, 

αφού πρόκειται για ερώτηση γονέα), το ID της επιλογής που μας οδήγησε σ’ αυτή την 

ερώτηση (το οποίο είναι φυσικά 0, αφού πρόκειται για ερώτηση γονέα), την ερώτηση και 

μέσα σε παρένθεση το πλήθος των επιλογών (το οποίο είναι 4 διότι έχουμε εισάγει τέσσερις 

επιλογές) και τις ενέργειες ‘SUB’, ‘CHO’, ‘DEL’που έχει τη δυνατότητα να κάνει ο 

διαχειριστής. Στο ακριβώς από κάτω record αλλά με άλλο φόντο χρώματος εμφανίζεται η 

υποερώτηση με  ενέργειες  ‘CHO’, ‘DEL’.(Εικόνα 20) 

 

Εικόνα 20: Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία έχει καταχωρηθεί μία ερώτηση 
γονέας με id 40 και 4 επιλογές και μια υποερώτηση με id 41, id γονέα 40 και 0 
επιλογές. 
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Εάν ο διαχειριστής επιθυμεί να καταχωρήσει στην ίδια ερώτηση γονέα και άλλη 

υποερώτηση, εκτελεί την ενέργεια ‘SUB’ και το σύστημα τον πηγαίνει στην σελίδα  

Προσθήκη Υποερώτησης στην οποία του εμφανίζει: 

Τις ήδη υπάρχουσες αντιστοιχίες δηλαδή σε ποια επιλογή της ερώτησης γονέα αντιστοιχεί η 

κάθε υποερώτηση. Σε περίπτωση που στην ερώτηση γονέα υπάρχουν περισσότερες από μία 

επιλογές στις οποίες δεν έχουν ανατεθεί υποερωτήσεις, ο διαχειριστής επιλέγει από ένα 

πτυσσόμενο μενού με τις εναπομείναντες επιλογές, την επιλογή που οδηγεί στην 

υποερώτηση που θέλει να θέσει.(Εικόνα 21) 

 

Εικόνα 21: Προσθήκη δεύτερης υποερώτησης με ενεργοποιημένη την τρίτη επιλογή 

 

Αφού ο διαχειριστής εισάγει την υποερώτηση στη φόρμα της σελίδας Προσθήκη 

Υποερώτησης, επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού την επιλογή που αντιστοιχεί στην 

 69



υποερώτηση αυτή και επιλέξει ‘Καταχώρηση’ για να υποβάλει την υποερώτηση που 

εισήγαγε στη φόρμα,  το σύστημα τον πηγαίνει στην σελίδα  Περιοχή Διαχείρισης και του 

εμφανίζει την ερώτηση γονέα και από κάτω τις δύο υποερωτήσεις της.(Εικόνα 22)  

 

Εικόνα 22:  Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία έχει καταχωρηθεί μία ερώτηση 
γονέας με id 33 και δύο υποερωτήσεις της 

 
 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού την επιλογή στην οποία θέλει να 

αντιστοιχίσει κάποια υποερώτηση χωρίς να εισάγει την υποερώτηση στο αντίστοιχο πεδίο 

της φόρμας και επιλέξει ΄καταχώρηση’ του εμφανίζεται μήνυμα: 

ΛΑΘΟΣ:  Δεν  έχει οριστεί ερώτηση 

και με link από την επιλογή  ‘Επιστροφή’ τον πηγαίνει στη σελίδα admin_index.php. 

(Εικόνα 23)  
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Εικόνα 23: Μήνυμα λάθους κατά τη δημιουργία υποερώτησης 

 

 Το πλήθος των υποερωτήσεων που μπορεί να καταχωρήσει ο διαχειριστής δε μπορεί να 

ξεπερνάει το πλήθος των επιλογών που έχει θέσει στην ερώτηση γονέα. Μια επιλογή 

‘οδηγεί’ ή ακριβώς σε μία υποερώτηση ή σε καμία. Αν όλες οι επιλογές της ερώτησης γονέα 

έχουν ανατεθεί σε υποερωτήσεις  και επιχειρήσει να εισάγει άλλη  υποερώτηση του 

εμφανίζεται μήνυμα ότι ‘ Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές ’ και με link από την 

επιλογή  ‘Επιστροφή’ τον πηγαίνει στη σελίδα admin_index.php (Εικόνα 24). 
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Εικόνα 24: Μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές στην ερώτηση γονέα κατά 
τη διαδικασία δημιουργίας νέας  υποερώτησης 

 

 

Τα script αρχεία που αφορούν την προσθήκη υποερωτήσεων είναι τα 
admin_addsubquestion.php και admin_savesubquestion.php 
 

Ο κώδικας του script αρχείου  admin_addsubquestion.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                             
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana><center>'); 
?> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 
 <td align="left"><b>Προσθήκη Υποερώτησης</b></td> 
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 <td align="right">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<? 
$parentid = $_REQUEST['parentid']; 
 
// ΑΡΧΙΚΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΝ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. ΑΝ ΟΧΙ, Η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑ 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE          
question_id = '$parentid' ORDER BY choice_id")    or die('Q1 ERROR'); 

if (mysql_num_rows($q1) == 0) { 
 echo('Δεν έχει οριστεί καμία επιλογή στην ερώτηση γονέα.<br><br>'); 
 echo('<a href=admin_index.php><b>Επιστροφή</b></a>'); 
 exit(); 
 } 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE          
parent_id = '$parentid'") or die('Q2 ERROR'); 

if (mysql_num_rows($q2) > 0) 
 {?> 
 <b>Υπάρχουσες αντιστοιχίες :</b><br> 
 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%"> 
 <tr align="center" bgcolor="#BBDDBB"> 
 <td><b>Επιλογή Ερώτησης Γονέα</b></td> 
 <td><b>Αντίστοιχη Υποερώτηση</b></td> 
 </tr> 
 <? 
 while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) { 

$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
choice_id = '$r2->activation_choice'") or die('Q3 ERROR'); 
$r3 = mysql_fetch_object($q3); 

  ?> 
  <tr> 
   <td><?=$r3->text?></td> 
   <td><?=$r2->text?></td> 
  </tr> 
  <?} 
 echo('</table><br>'); 
 } 
 
// ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ 
ΥΠΟΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΕΡΩΤΗΣΗ 
if (mysql_num_rows($q1) == mysql_num_rows($q2)) { 
 echo('<b>Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές.</b><br><br>'); 
 echo('<a href=admin_index.php><b>Επιστροφή</b></a>'); 
 exit(); 
 } 
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$q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
question_id = '$parentid'") or die('Q4 ERROR'); 
$r4 = mysql_fetch_object($q4); 

echo('Ερώτηση Γονέας : <b>' . $r4->text . '</b><br><br>'); 
?><form method="post" action="admin_savesubquestion.php?parentid=<?=$parentid?>"> 
Υποερώτηση : <input type="text" size="100" maxlength="100" 
name="new_subquestion"><br><br> 
Επιλογή που αντιστοιχεί στην υποερώτηση : 
<select name="sel_choice"> 
<? 
while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) { 

$q5 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
activation_choice = '$r1->choice_id'") or die('Q5 ERROR'); 

 if (mysql_num_rows($q5) == 0) 
  {?> 
  <option value="<?=$r1->choice_id?>"><?=$r1->text?> 
  <?} 
 } 
?> 
</select><br><br><br> 
<input type="submit" value=" Καταχώρηση "> 
<input type="button" value=" Ακύρωση " onClick='window.location="admin_index.php"'> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 

 

 

Ο κώδικας του script αρχείου  admin_savesubquestion.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                      
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
$new_subquestion = $_REQUEST['new_subquestion']; 
$sel_choice = $_REQUEST['sel_choice']; 
if (strlen(trim($new_subquestion)) == 0) 
 { 
 echo('<center><b>Αποθήκευση Υποερώτησης</b><hr width=100%><br>'); 
 echo('<b>ΛΑΘΟΣ : Δεν έχει οριστεί ερώτηση.</b>'.'<br><br>');?> 
 <a href="admin_index.php">Επιστροφή</a><? 
 exit(); 
 } 
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$parentid = $_REQUEST['parentid']; 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO questions VALUES                         
('', '$parentid', '$new_subquestion','$sel_choice')") or die('Q1 ERROR'); 

?> 
<script language=Javascript> 
 document.location = "admin_index.php"; 
</script> 
</body> 
</html> 
 

 

 

Μετά την καταχώρηση της ερώτησης παιδί ο διαχειριστής έχει δύο δυνατότητες: 

- Να καταχωρήσει επιλογές στην ερώτηση αυτή.  

- Να τη διαγράψει. 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει να καταχωρήσει την πρώτη επιλογή σε μια ερώτηση παιδί 

επιλέγει την ενέργεια ‘CHO’ η οποία καλεί το script αρχείο admin_addchoice.php και το  

σύστημα τον πηγαίνει στη σελίδα  Προσθήκη Επιλογής (Εικόνα 25) στην οποία υπάρχει: Η 

ερώτηση παιδί, το μήνυμα ότι δεν βρέθηκαν επιλογές και η φόρμα για να εισάγει την επιλογή 

που επιθυμεί. 

Το tag <form> του αρχείου admin_addchoice.php καλεί το script αρχείο 

admin_savechoice.php το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας στην πλευρά του 

server. Επιλέγοντας το κουμπί υποβολής ‘Καταχώρηση’ αποστέλλει την ερώτηση που 

εισήγαγε ο διαχειριστής στη φόρμα πίσω στο server για επεξεργασία. Αν επιθυμεί να 

ακυρώσει τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Ακύρωση’ επιστρέφει στη σελίδα 

admin_index.php. 
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Εικόνα 25: Προσθήκη της πρώτης επιλογής στην ερώτηση παιδί 

 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν εισάγει επιλογή στη φόρμα της σελίδας Προσθήκης 

Επιλογής και επιλέξει ‘Καταχώρηση’ το σύστημα του εμφανίζει στη σελίδα Αποθήκευση 

Επιλογής σε Ερώτηση το μήνυμα:   

ΛΑΘΟΣ: Δεν ορίστηκε επιλογή  

και με link από την επιλογή  ‘Επιστροφή’ τον μεταφέρει στη σελίδα admin_addchoice.php 

για να  εισάγει επιλογή στη φόρμα (Εικόνα 26). 
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Εικόνα 26: Μήνυμα λάθους ότι δεν ορίστηκε επιλογή στη φόρμα Προσθήκη Επιλογής 

 

Αφού ο διαχειριστής εισάγει επιλογή στη φόρμα της σελίδας Προσθήκη Επιλογής και 

επιλέξει ‘Καταχώρηση’ για να υποβάλει την επιλογή που εισήγαγε στη φόρμα  το σύστημα 

τον πηγαίνει στην Περιοχή Διαχείρισης και και του εμφανίζει: την ερώτηση γονέα, από κάτω 

τις δύο υποερωτήσεις της και δίπλα από κάθε ερώτηση εμφανίζει μέσα σε παρένθεση το 

πλήθος των επιλογών τους.(Εικόνα 27)  
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Εικόνα 27:  Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία έχει καταχωρηθεί μία ερώτηση 
γονέας και δύο υποερωτήσεις της 

 

 

Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρήσει στην ίδια 

ερώτηση παιδί όσες επιλογές θέλει. (Εικόνα 28)  
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Εικόνα 28: Προσθήκη τεσσάρων επιλογών στην ερώτηση παιδί 

 

5.4.8.6  Διαγραφή ερώτησης ή υποερώτησης. Αρχείο admin_delquestion.php  

 

Σε μία ερώτηση παιδί ο διαχειριστής δε μπορεί να δημιουργήσει υποερώτηση (υπάρχει η 

δυνατότητα ενός μόνο επιπέδου στο δέντρο). Η δυνατότητα που έχει ο διαχειριστής είναι να 

διαγράψει μια ερώτηση γονέα ή μια ερώτηση παιδί από τη ενέργεια ‘DEL’ η οποία καλεί το 

script αρχείο admin_delquestion.php. Αν μία ερώτηση γονέας έχει παιδιά και επιλέξει ο 

διαχειριστής να τη διαγράψει διαγράφονται συγχρόνως και όλες οι ερωτήσεις παιδιά που 

αντιστοιχούν σ’αυτή την ερώτηση γονέα. Η σειρά διαγραφής είναι η εξής: Αρχικά 

διαγράφονται όλες οι επιλογές των ερωτήσεων παιδιών, στη συνέχει διαγράφονται οι 
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επιλογές της ερώτησης γονέα, μετά οι ερωτήσεις παιδιά και στο τέλος διαγράφεται και η 

ερώτηση γονέας. Αν πρόκειται ο διαχειριστής να διαγράψει μια ερώτηση παιδί διαγράφεται 

μόνο αυτή και φυσικά οι επιλογές της. (Εικόνες  29 και 30) 

 

 

Εικόνα 29:  Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία υπάρχουν μία ερώτηση γονέας και 
δύο υποερωτήσεις της (πριν τη διαγραφή της ερώτησης γονέα) 
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Εικόνα 30:  Περιοχή Διαχείρισης ερωτήσεων στην οποία δεν υπάρχει καμία ερώτηση (μετά 
από τη διαγραφή της μοναδικής ερώτησης γονέα που υπήρχε πριν) 

 
 
 
 

Το script αρχείο που αφορά τη διαγραφή ερωτήσεων γονέων και υποερωτήσεων είναι το 

admin_delquestion.php 

 

Ο κώδικας του script αρχείου  admin_delquestion.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation,'); exit(); } 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                              
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
 
$parentid = $_REQUEST['parentid']; 
 
// ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΕΡΩΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΑΣ 
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$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '$parentid'") or die('Q1 ERROR'); 

while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
 { 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM choices WHERE 
question_id = '$r1->question_id'") or die('Q2 ERROR'); 

 } 
 

$q3 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM choices WHERE 
question_id = '$parentid'") or die('Q3 ERROR'); 
$q4 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions WHERE 
parent_id = '$parentid'") or die('Q4 ERROR'); 
$q5 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions WHERE 
question_id = '$parentid'") or die('Q5 ERROR'); 

?> 
<script language=Javascript> 
 document.location="admin_index.php"; 
</script> 
 
 
 
 
5.4.9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ: εκπαιδευτής-εξεταστής 

5.4.9.1 Περιοχή Εκπαιδευτών - Ενεργοποίηση Ερωτήσεων. Aρχείο 
trainer_index.php 

 

Έστω ότι έχουμε την περίπτωση που ο χρήστης είναι ο εκπαιδευτής-εξεταστής. 

Εισάγοντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του και αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά  

του καλείται το script αρχείο trainer_index.php. 

 

Η σελίδα που εμφανίζεται στον εξεταστή είναι η Περιοχή Εκπαιδευτών - Ενεργοποίηση 

Ερωτήσεων. Καθόλη τη διάρκεια της συνόδου εμφανίζεται κάτω αριστερά στη σελίδα η 

κατάσταση ‘Χρήστης: trainer1’. Αν ο διαχειριστής δεν έχει καταχωρήσει καμία ερώτηση και 

επομένως δεν υπάρχουν ερωτήσεις στη βάση εμφανίζεται το μήνυμα ‘ Δεν βρέθηκαν  

ερωτήσεις’ όπως φαίνεται στην (εικόνα 31). 
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Εικόνα 31: Εμφάνιση  μηνύματος στον εκπαιδευτή ότι δεν βρέθηκαν  ερωτήσεις στη βάση 
 
 
 
Θεωρούμε ότι ο διαχειριστής έχει καταχωρήσει ερωτήσεις στη βάση. Σ’ αυτή την 

περίπτωση  η Περιοχή Εκπαιδευτών - Ενεργοποίηση Ερωτήσεων που εμφανίζεται στον 

εξεταστή  περιέχει αρχικά όλες τις ερωτήσεις  γονείς -δηλαδή αυτές  που δεν εξαρτώνται 

από κάποια άλλη ερώτηση – που υπάρχουν στη βάση. Μπροστά από κάθε ερώτηση 

υπάρχει το id της και το πλαίσιο ελέγχου (check box). O εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα 

να τσεκάρει (check) όσες ερωτήσεις επιθυμεί (Εικόνα 32).  

 

Στην ίδια σελίδα με link από την επιλογή  ‘Παρουσίαση Βαθμολογίας’ (Εικόνα 32) καλέιται 

το script αρχείο trainer_show_scores.php το  οποίο εμφανίζει σε μορφή πίνακα το φοιτητή, 

την ημερομηνία και το ποσοστό επιτυχίας επί τοις εκατό του κάθε φοιτητή για κάθε 

ερωτηματολόγιο που έθεσε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής.  
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Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα αν επιθυμεί να διακόψει τη διαδικασία ενεργοποίησης 

ερωτήσεων και να επιλέξει  ‘Έξοδος’ (Εικόνα 32) οπότε καλείται το script αρχείο 

logoff.php το οποίο καθαρίζει τα sessions και επιστρέφει το διαχειριστή στην αρχική σελίδα 

index.php. 

 

 

Εικόνα 32: Περιοχή Εκπαιδευτών – Ενεργοποίηση Ερωτήσεων η οποία περιέχει όλες τις 
ερωτήσεις γονείς της βάσης και οι οποίες είναι ακόμα ανενεργές. 

 

Αν ο εκπαιδευτής τσεκάρει μια ερώτηση η οποία είναι γονέας άλλων ερωτήσεων το σύστημα 

εμφανίζει ακριβώς κάτω από την ερώτηση γονέα και με διαφορετικό φόντο χρώματος τις 

ερωτήσεις παιδιά  (Εικόνα 33) τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει ή όχι. 
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Εικόνα 33: Περιοχή Εκπαιδευτών – Ενεργοποίηση Ερωτήσεων στην οποία εμφανίζονται   
ενεργές όλες οι ερωτήσεις γονείς της βάσης και κάτω από κάθε μια οι 
ερωτήσεις παιδιά όπου υπάρχουν. 

 

 

5.4.9.2 Περιοχή Εκπαιδευτών - Αξιολόγηση Επιλογών. Aρχεία  
trainer_edit_weights.php και trainer_save_weights.php 

 

 

Αφού ο εκπαιδευτής τσεκάρει τις ερωτήσεις που επιθυμεί, πηγαίνοντας το δείκτη του 

ποντικιού πάνω στο κείμενο της ερώτησης καλείται το script αρχείο 

trainer_edit_weights.php και εμφανίζεται στον εκπαιδευτή η Περιοχή Εκπαιδευτών - 

Αξιολόγηση Επιλογών (Εικόνα 34) η οποία περιέχει την ερώτηση, τις επιλογές της και πεδίο 

για να θέσει ο εκπαιδευτής την τιμή- βάρος που επιθυμεί σε κάθε επιλογή της ερώτησης 
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αυτής. Αν ο εκπαιδευτής δεν θέσει  βάρος σε κάποια επιλογή τότε το σύστημα θέτει βάρος 

μηδέν. Επιλέγοντας το κουμπί υποβολής ‘Αποθήκευση’ αποστέλλει τα στοιχεία που 

εισήγαγε στη φόρμα πίσω στο server για επεξεργασία. Αν επιθυμεί να ακυρώσει τη 

διαδικασία με link από την επιλογή  ‘Ακύρωση’  επιστρέφει στη σελίδα  trainer_index.php. 

 

 

Εικόνα 34: Περιοχή Εκπαιδευτών - Αξιολόγηση Επιλογών για να θέσει ο εκπαιδευτής την 
τιμή - βάρος που επιθυμεί σε κάθε επιλογή της ερώτησης αυτής. 

 

 

Αφού ο εκπαιδευτής θέσει τις τιμές - βάρη που επιθυμεί στις επιλογές των ερωτήσεων που 

έχει επιλέξει και αποστείλλει τα στοιχεία του, το tag <form> του script 

trainer_edit_weights.php καλεί το script αρχείο trainer_save_weights.php το οποίο 

επεξεργάζεται τα δεδομένα της φόρμας στην πλευρά του servser.  
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Ο ίδιος εξεταστής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί όσες φορές θέλει με το σύστημα και να 

επιλέξει τις ίδιες ή διαφορετικές ερωτήσεις με τις ίδιες ή διαφορετικές τιμές - βάρη σε κάθε 

επιλογή  της κάθε ερώτησης.  

 

5.4.9.3 Περιοχή Εκπαιδευτών - Παρουσίαση Βαθμολογίας. Aρχείο 
trainer_show_scores.php  

 
 

Αφού ο εκπαιδευτής ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενεργοποίησης των ερωτήσεων και της 

αξιολόγησης των επιλογών έχει τη δυνατότητα από την επιλογή  ‘Παρουσίαση 

Βαθμολογίας’ να καλέσει το αρχείο trainer_show_scores.php και να δει σε μορφή πίνακα το 

ονοματεπώνυμο του φοιτητή, την ημερομηνία που απάντησε και το ποσοστό επιτυχίας επί 

τοις εκατό που πέτυχε (σε φθίνουσα σειρά) για κάθε ερωτηματολόγιο που έθεσε ο 

συγκεκριμένος εκπαιδευτής. (Εικόνα 35) 

 

Εικόνα 35: Παρουσίαση Βαθμολογίας σε φθίνουσα σειρά όλων των φοιτητών που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που έθεσε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής 
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Σε περίπτωση που δεν έχει απαντήσει κανένας φοιτητής-εξεταζόμενος εμφανίζεται στον 

εκπαιδευτή το μήνυμα ότι ‘ Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ’.(Εικόνα 36) 

 
Εικόνα 36: Μήνυμα που εμφανίζεται κατά την παρουσίαση βαθμολογίας στην περίπτωση 

που δεν έχει απαντήσει κανένας φοιτητής. 
 

Το script αρχείο που αφορά την περιοχή των εκπαιδευτών και την ενεργοποίηση των 

ερωτήσεων είναι το trainer_index.php. 

Ο κώδικας του script αρχείου  trainer_index.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
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$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                     
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
if ((isset($_REQUEST['active'])) && (isset($_REQUEST['questionid']))) 
 { 
 $active = $_REQUEST['active']; 
 $questionid = $_REQUEST['questionid']; 
 switch ($active) { 

case 0 : $q2 =  mysql_db_query($db_name,   "DELETE FROM 
questions_enabled WHERE trainer = '$userid' AND question = 
'$questionid'") or die('Q2 ERROR'); 

$q5 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE   
parent_id = '$questionid'") or die('Q5 ERROR'); 

    while ($r5 = mysql_fetch_object($q5)) 
$q7 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions_enabled WHERE 
trainer='$userid'     AND     question='$r5->question_id'")      or die('Q7 ERROR'); 
   break; 

case 1 : $q2 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO 
questions_enabled VALUES ('$userid', '$questionid')") or die('Q2_ ERROR'); 
break; 

  }?> 
 <?}?> 
 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 

<td align="left"><b>Περιοχή Εκπαιδευτών - Ενεργοποίηση Ερωτήσεων</b></td> 
 <td align="right"> 
 <font size="1"><b> 
 <a href='trainer_show_scores.php'>Παρουσίαση Βαθμολογίας</a>  
          | <a href='logoff.php'>Έξοδος</a> 
 </b></font> 
 </td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<? 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '0' ORDER BY question_id") or die('Q1 ERROR'); 

if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
 } 
else 
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 { 
 ?> 

<table border="1" width="95%" cellpadding="1" cellspacing="0" 
bgcolor="#DDDDDD"> 

 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="10"><b>ID</b></td> 
  <td width="10"><b>Ενεργή</b></td> 
  <td width="90%"><b>Ερώτηση</b></td> 
 </tr> 
<?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
  { 

$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions_enabled 
WHERE question = '$r1->question_id' AND trainer = '$userid'")                   
or die('Q3 ERROR'); 

  ?><tr> 
   <td align="center"><?=$r1->question_id?></td> 
   <td align="center"> 
    <? 
  switch (mysql_num_rows($q3)) { 

case 0 : ?><input 
onClick='window.location="trainer_index.php?questionid =     
<?=$r1->question_id?>&active=1"' type=checkbox><? break; 

case 1 : ?><input 
onClick='window.location="trainer_index.php?questionid=            
<?=$r1->question_id?>&active=0"' type=checkbox checked><? break; 

    }?> 
   </td> 

   <td><b>                                                                                                             
<a href="trainer_edit_weights.php?quest_id=<?=$r1->question_id?>">                       
<?=$r1->text?></a></b></td> 

  </tr><? 
  if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
   { 

$q6 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '$r1->question_id' ORDER BY question_id")                                        
or die('Q6 ERROR'); 

   while ($r6 = mysql_fetch_object($q6)) 
    { 

  $q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
questions_enabled WHERE question = '$r6->question_id' AND trainer = 
'$userid'") or die('Q4 ERROR'); 

    ?> 
    <tr bgcolor="#EECCCC"> 
     <td align="center"><?=$r6->question_id?></td> 
     <td align="center"> 
     <? 
     switch (mysql_num_rows($q4)) 
      { 
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case 0 : ?><input type="checkbox" 
onClick='window.location="trainer_index.php?questionid=                    
<?=$r6->question_id?>&active=1"'><? break; 

case 1 : ?><input type="checkbox" checked 
onClick='window.location="trainer_index.php?questionid=                      
<?=$r6->question_id?>&active=0"'><? break; 

      }?> 
    </td> 
    <td> 

<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<a href="trainer_edit_weights.php?quest_id=<?=$r6->question_id?>">            
<?=$r6->text?></a></font> 

     </td> 
    </tr> 
    <? 
    } 
   }  
  } 
 }?> 
 </table> 
 
 

Τα script αρχεία που αφορούν τις τιμές - βάρη που θέτει ο κάθε εκπαιδευτής στις επιλογές 

των ερωτήσεων που έχει ενεργοποιήσει είναι τα trainer_edit_weights.php  και 

trainer_save_weights.php. 

Ο κώδικας του  script αρχείου  trainer_edit_weights.php  είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                             
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
$quest_id = $_REQUEST['quest_id']; 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
question_id = '$quest_id'") or die('Q1 ERROR'); 
$r1 = mysql_fetch_object($q1); 

?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
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<center> 
<table border="0" width="95%"  cellpadding="0" cellspacing="0"    bgcolor="gold"> 
<tr> 
 <td align="left"><b>Περιοχή Εκπαιδευτών - Αξιολόγηση Επιλογών</b></td> 
 <td align="right"> 
 <font size="1"><b> 
 <a href='trainer_index.php'>Ακύρωση</a> 
 </b></font> 
 </td> 
</tr> 
</table> 
</center><br> 
<b>Ερώτηση : <?=$r1->text?></b> 
<br><br> 
<center> 
<table width="80%" cellpadding="1" cellspacing="0" border="1" > 
<tr> 
 <td><b>Επιλογές</b></td> 
 <td><b>Αξιολόγηση</b></td> 
</tr> 
<form method="post"  action= "trainer_save_weights.php?quest_id= <?=$quest_id?>"> 
<? 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$quest_id' ORDER BY choice_id")    or die('Q2 ERROR'); 

while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
 {?> 
 <tr> 
 <td><?=$r2->text?></td> 
 <? 

$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM weights WHERE 
trainer_id = '$userid' AND choice_id = '$r2->choice_id'")                                      
or die('Q3 ERROR'); 

  $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 ?> 
 <td> 

<input type="text" size="5" name="ch_<?=$r2->choice_id?> " value="<?=                  
$r3->weight?>"> 

 </td> 
 </tr> 
 <?} 
?> 
</table> 
<br><br> 
<input type="submit" value="Αποθήκευση" > 
</form> 
</center> 
</body> 
</html> 
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Ο κώδικας του  script αρχείου   trainer_save_weights.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                     
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
$quest_id = $_REQUEST['quest_id']; 

$q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$quest_id'") or die('Q11 ERROR'); 

while ($r11 = mysql_fetch_object($q11)) 
 { 

$q12 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM weights WHERE             
trainer_id = '$userid' AND choice_id = '$r11->choice_id'") or die('Q12 ERROR'); 

 if (isset($_REQUEST['ch_'.$r11->choice_id])) 
  { 
  $w = $_REQUEST['ch_'.$r11->choice_id]; 
  } 
  else 
  { 
  $w = 0; 
  } 
 
// AN EXOYN ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΝΩ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 if (mysql_num_rows($q12) > 0) 
  { 

$q14 = mysql_db_query($db_name, "UPDATE weights SET weight = '$w' 
WHERE trainer_id='$userid' AND choice_id='$r11->choice_id'")                          
or die('Q14 ERROR'); 

  } 
 else 
// ΑΛΛΙΩΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΙΜΕΣ , ΚΑΝΩ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  { 

$q13 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO weights VALUES 
('$userid', '$r11->choice_id', '$w')") or die('Q1 ERROR'); 

  } 
 } 
?> 
<script language=Javascript> 
 window.location = "trainer_index.php"; 
</script> 
</body> 
</html> 
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Το script αρχείο που αφορά την παρουσίαση της βαθμολογίας όλων των φοιτητών που 

απάντησαν στο/στα ερωτηματολόγια που έθεσε ο κάθε εκπαιδευτής είναι το 

trainer_show_scores.php.  

 

 

Ο κώδικας του script αρχείου  trainer_show_scores.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                               
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 
<td align="left"><b>Περιοχή Εκπαιδευτών - Παρουσίαση Βαθμολογίας</b></td> 
 <td align="right"> 
 <font size="1"><b> 
 <a href='trainer_index.php'>Παρουσίαση Ερωτήσεων</a>  
             | <a href='logoff.php'>Έξοδος</a> 
 </b></font> 
 </td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<? 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM credits WHERE 
trainer_id='$userid' ORDER BY score DESC") or die('Q1 ERROR'); 

if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δε βρέθηκαν καταχωρήσεις.'); 
 } 
else 
 { 
 ?> 

<table border="1" width="50%" cellpadding="1" cellspacing="0"  
bgcolor="#DDDDDD"> 
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 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="30%"><b>Φοιτητής</b></td> 
  <td width="30%"><b>Ημερομηνία</b></td> 
  <td><b>Ποσοστό επιτυχίας (%)</b></td> 
 </tr> 
 <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
  { 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM users WHERE 
user_id = '$r1->student_id'") or die('Q2 ERROR'); 

  $r2 = mysql_fetch_object($q2); 
$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM students WHERE 
student_id = '$r2->user_id'") or die('Q3 ERROR'); 
$r3 = mysql_fetch_object($q3); 

  ?> 
  <tr align="center"> 

<td nowrap><?=$r3->last_name? > &nbsp;&nbsp;&nbsp;                              
<?=$r3->first_name?></td> 

   <td><?=$r1->date?></td> 
   <td><?=$r1->score?></td> 
  </tr> 
  <?} 
 }?> 
 </table> 
 
 
 

 

5.4.10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ: φοιτητής-εξεταζόμενος  

5.4.10.1 Απάντηση Ερωτήσεων-Παρουσίαση Ποσοστού επιτυχίας.  
              Aρχείο student_index.php 

 

 

Έστω ότι έχουμε την περίπτωση που ο χρήστης είναι ο φοιτητής-εξεταζόμενος. 

Εισάγοντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του και αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά  

του καλείται το script αρχείο student_index.php. Ήδη στο script αρχείο auth.php έχει 

δημιουργηθεί μια λίστα, η activelist η οποία περιέχει τα id των ερωτήσεων που έχουν 

επιλεχθεί από όλους τους εξεταστές. Η activelist αρχικά περιέχει μόνο τα id των  

επιλεγμένων ερωτήσεων-γονέων και μάλιστα από μία μόνο φορά. 
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Η σελίδα που εμφανίζεται στον εξεταζόμενο είναι η περιοχή Απάντησης Ερωτήσεων. 

Καθόλη τη διάρκεια της συνόδου εμφανίζεται κάτω αριστερά στη σελίδα η κατάσταση 

‘Χρήστης: student1’. Αν δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες ερωτήσεις από κανένα εξεταστή  

εμφανίζεται το μήνυμα ‘Δεν υπάρχουν καταχωρημένες ερωτήσεις’ όπως φαίνεται στην 

εικόνα 37 

 
Εικόνα 37: Μήνυμα που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία απάντησης ερωτήσεων στην 

περίπτωση που δεν έχει επιλέξει ερωτήσεις κανένας εκπαιδευτής 
 

Θεωρόυμε ότι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτής έχει ενεργοποιήσει ερωτήσεις. Σ’ αυτή την 

περίπτωση η περιοχή Απάντησης Ερωτήσεων (Εικόνα 38) εμφανίζει επάνω αριστερά τη 

λίστα (ACTIVELIST) με τα ID των ερωτήσεων – γονέων που επιλέχθηκαν από όλους  τους 

εκπαιδευτές. Αν η ίδια ερώτηση έχει επιλεχθεί από περισσότερους από ένα εκπαιδευτές  το 

σύστημα την εμφανίζει στον εξεταζόμενο μία φορά. 

Στην ίδια σελίδα εμφανίζεται η πρώτη ερώτηση της ACTIVELIST με τις επιλογές της. Ο 

εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει  από τα ραδιοπλήκτρα  (radio buttons) μία επιλογή αλλιώς 
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το σύστημα δεν του εμφανίζει την επόμενη ερώτηση. Επιλέγοντας το κουμπί υποβολής      ‘ 

Επόμενο >>> ’ αποστέλλει τα στοιχεία που εισήγαγε στη φόρμα πίσω στο server για 

επεξεργασία και του  εμφανίζεται η επόμενη ερώτηση. (Εικόνα 38) 

Ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα αν επιθυμεί να διακόψει τη διαδικασία απάντησης 

ερωτήσεων και να επιλέξει  ‘Έξοδος’ (Εικόνα 38) οπότε καλείται το script αρχείο 

logoff.php το οποίο καθαρίζει τα sessions και επιστρέφει τον εξεταζόμενο στην αρχική 

σελίδα index.php. 

 

Εικόνα 38: Περιοχή Απάντησης Ερωτήσεων όπου ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει  από 
ραδιοπλήκτρα την απάντηση μιας ερώτησης  

Η επιλογή που μόλις επιλέχθηκε προστίθεται στη λίστα με τις επιλογές (RADIOCHOICE). 

Η ερώτηση που μόλις απαντήθηκε αφαιρείται από την ACTIVELIST και αποθηκεύεται στη 

μεταβλητή PREV_QUEST.(Εικόνα 39) 
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Εικόνα 39: Παρουσιάζει τη διαδικασία απάντησης ερωτήσεων 

 

 Το σύστημα ελέγχει αν η τρέχουσα επιλογή είναι activation choice, δηλαδή αν ενεργοποιεί 

την ερώτηση παιδί. Αν ναι, τότε προσθέτω στην ACTIVELIST ως επόμενη ερώτηση, την 

ερώτηση παιδί. (Εικόνα 40) 
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Εικόνα 40: Παρουσιάζει τη διαδικασία απάντησης ερωτήσεων 

 

Εμφανίζεται στον εξεταζόμενο η επόμενη ερώτηση και η διαδικασία συνεχίζεται ως την 

εξάντληση της ACTIVELIST. 

Αφού απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι οι ερωτήσεις 

τελείωσαν και παρουσιάζει τα ποσοστά που συγκέντρωσε ο  συγκεκριμένος φοιτητής 

αναφορικά με τις τιμές - βάρη που έθεσαν οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές (Εικόνα 41) 
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Εικόνα 41: Παρουσιάζει τον πίνακα με τα ποσοστά επιτυχίας του συγκεκριμένου φοιτητή 
αναφορικά με τις τιμές - βάρη που έθεσε ο κάθε εκπαιδευτής  

 

Για τον τρόπο υπολογισμού του σκορ και εύρεσης του ποσοστού επιτυχίας αναφορικά με τις 

τιμές - βάρη που έθεσαν οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές το σύστημα ακολουθεί την εξής 

διαδικασία: 

Για κάθε επιλογή του φοιτητή βρίσκει το σκορ που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ερώτηση 

διαιρώντας την τιμή - βάρος που αντιστοιχεί στην επιλογή του φοιτητή προς τη μέγιστη τιμή 

- βάρος που έθεσε ο εκάστοτε εξεταστής στην τρέχουσα ερώτηση. Υπολογίζει το τελικό 

ποσοστό επιτυχίας για όλες τις ερωτήσεις του κάθε εξεταστή διαιρώντας το άθροισμα των 
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επιμέρους σκορ της κάθε ερώτησης προς το πλήθος των ερωτήσεων που αντιστοιχούν στον 

κάθε εξεταστή και το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάζει με το εκατό.  

Επειδή στις ερωτήσεις υπάρχει η σχέση γονέα-παιδιού ή γονέα-παιδιών  αν πρόκειται για μια 

ερώτηση γονέα η οποία έχει υποερωτήσεις τότε ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή το 

σύστημα του εμφανίζει ή όχι την αντίστοιχη υποερώτηση/σεις  για να την/τις απαντήσει. Τις 

ερωτήσεις παιδιά που δεν εμφανίσθηκαν στον φοιτητή το σύστημα τις αγνοεί και δεν τις 

λαμβάνει υπ’ όψη κατά τη διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού επιτυχίας ενός φοιτητή 

αναφορικά με τις τιμές - βάρη του κάθε εξεταστή. 

 

5.4.10.2 Παρατηρήσεις στη διαδικασία υπολογισμού ποσοστού επιτυχίας  

1. Η τιμή - βάρος που θέτει ο κάθε εξεταστής σε κάθε επιλογή μιας ερώτησης 

αντιπροσωπεύει τις μονάδες που παίρνει ο εξεταζόμενος αν επιλέξει τη 

συγκεκριμένη επιλογή της ερώτησης αυτής και όχι το συντελεστή στάθμισης 

(βαρύτητας) της ερώτησης. Θεωρώ δηλαδή ότι όλες οι ερωτήσεις είναι εξίσου 

σημαντικές. 

2. Όσον αφορά τις ερωτήσεις παιδιά που δεν εμφανίσθηκαν στον φοιτητή το σύστημα 

τις αγνοεί και δεν τις λαμβάνει υπ’ όψη κατά τον υπολογισμό του σκορ. Επίσης, δεν 

εφαρμόζεται η έννοια της αρνητικής βαθμολογίας, δηλαδή ερωτήσεις που 

απαντήθηκαν λάθος βαθμολογούνται με τιμή-βάρος μηδέν και όχι με αρνητική τιμή. 

3. Κατά τη διαδικασία υπολογισμού του σκορ και εύρεσης του ποσοστού επιτυχίας 

ενός φοιτητή αναφορικά με τα βάρη που έθεσε ο κάθε εξεταστής θα μπορούσε το 
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σύστημα να καταλήξει στα ίδια αποτελέσματα μια πιο απλή διαδικασία. 

ακολουθώντας τους εξής δύο εναλλακτικούς τρόπους. 

i)   Για κάθε επιλογή του φοιτητή να βρίσκει το σκορ που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη ερώτηση διαιρώντας την τιμή - βάρος που αντιστοιχεί στην 

επιλογή του φοιτητή προς ένα κοινό παρανομαστή, για παράδειγμα προς 

το100 και στη συνέχεια να υπολογίζει το τελικό ποσοστό επιτυχίας για όλες 

τις ερωτήσεις του κάθε εξεταστή διαιρώντας το άθροισμα των επιμέρους 

σκορ της κάθε ερώτησης προς το πλήθος των ερωτήσεων που αντιστοιχούν 

στον κάθε εξεταστή και το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάζει με το εκατό. 

ii)  Για κάθε επιλογή του φοιτητή να βρίσκει την τιμή - βάρος που αντιστοιχεί 

στη συγκεκριμένη επιλογή και στη συνέχεια να υπολογίζει το τελικό 

ποσοστό επιτυχίας για όλες τις ερωτήσεις του κάθε εξεταστή διαιρώντας το 

άθροισμα των τιμών - βαρών της κάθε επιλογής προς το πλήθος των 

ερωτήσεων που αντιστοιχούν στον κάθε εξεταστή. 

Στην παρούσα εργασία ακολούθησα έναν πιο πολύπλοκο μηχανισμό για την εύρεση του 

ποσοστού επιτυχίας ενός φοιτητή για κάθε εξεταστή, όπως τον περιγράφω παραπάνω, με 

σκοπό να έχει η εργασία μια πιο γενική και πιο πλατιά εφαρμογή. 

 

Το script αρχείο που αφορά τη διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού επιτυχίας ενός 

φοιτητή αναφορικά με τις τιμές - βάρη που έθεσε ο κάθε εξεταστής είναι το 

student_index.php. 
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Ο κώδικας του script αρχείου  student_index.php είναι ο εξής: 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Access violation.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.inc'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass")                                               
or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση."); 
 
// AN EXEI ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
if (isset($_REQUEST['radiochoice'])) 
 { 
// ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ID ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 
 $prev_quest_id = $_REQUEST['cur_quest_id']; 
 
//Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

$_SESSION['activelist'] = substr($_SESSION['activelist'], 
strpos($_SESSION['activelist'], "]")+1, strlen($_SESSION['activelist'])); 

 
// Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 $_SESSION['choicelist'] .= '[' . $_REQUEST['radiochoice'] . ']'; 
 
// ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ 'activation_choice' 
 echo('RADIOCHOICE : ' . $_REQUEST['radiochoice'] . '<br>'); 
 echo('PREV_QUEST  : ' . $prev_quest_id . '<br>'); 

$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
activation_choice = '{$_REQUEST['radiochoice']}' AND 
parent_id='$prev_quest_id'") or die('Q3 ERROR'); 

 $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
// AN NAI, TOTE ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΣΤΟ SESSIONqlist ΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ 
 if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
  { 

$q30 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions_enabled 
WHERE question = '$r3->question_id'") or die('Q30 ERROR'); 

  if (mysql_num_rows($q30) > 0) 
   { 
  $_SESSION['activelist'] = '['.$r3->question_id.']'.$_SESSION['activelist']; 
   } 
  } 
 } 
 
echo('<html><body bgcolor=#d9d9d9><font face=Verdana>'); 
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echo('ACTIVELIST : ' . $_SESSION['activelist'] . '<br>'); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center> 
<table border="0" width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="gold"> 
<tr> 
 <td align="left"><b>Απάντηση Ερωτήσεων</b></td> 
 <td align="right"> 
 <font size="1"><b> 
 <a href='logoff.php'>Έξοδος</a> 
 </b></font> 
 </td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<? 
if (($_SESSION['activelist'] == '') && ($_SESSION['choicelist'] == '')) 
 { 
 echo('Δεν υπάρχουν καταχωρημένες ερωτήσεις.'); 
 exit(); 
 } 
else 
if (($_SESSION['activelist'] == '') && (strlen($_SESSION['choicelist']) > 0)) 
 { 
echo('<font size=2>Οι ερωτήσεις τελείωσαν.<br>'); 
echo('Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά που συγκεντρώσατε,<br>'); 
echo('αναφορικά με τις τιμές – βάρη που έθεσαν οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές. 
</font><br><br>'); 
 ?> 
 <table border="1" width="80%" cellpadding="2" cellspacing="0" > 
 <tr align="center"> 
  <td><b>Εκπαιδευτής</b></td> 
  <td><b>Ποσοστό επιτυχίας</b></td> 
 </tr> 
 <? 
 
// ΕΥΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΚΟΡ ANA 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 

$q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM users WHERE 
user_type = 'Trainer' ORDER BY user_id") or die('Q4 ERROR'); 

 while ($r4 = mysql_fetch_object($q4)) 
  { 
  $allchoices = $_SESSION['choicelist']; 
  $tot_ar = 0; 
  $i = 0; 
  while (strlen($allchoices) > 0) 

 104



   { 
  $curchoice = substr($allchoices, 1, strpos($allchoices,']')-1); 

$allchoices = substr($allchoices, strpos($allchoices,']')+1, 
strlen($allchoices)); 

    
$q5 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM weights WHERE 
trainer_id='$r4->user_id' AND choice_id='$curchoice'") or die('Q5 ERROR'); 

   if (mysql_num_rows($q5) == 0) 
    { 
    $cur_weight_ar  = 0; 
    $max_weight_par = 0; 
    } 
   else 
   { 
 
// ΒΡΙΣΚΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ choice 

$q7 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
choice_id = '$curchoice'") or die('Q7 ERROR'); 
$r7 = mysql_fetch_object($q7); 

 
 // MONO AN H ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΡΕΧΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

$q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions_enabled 
WHERE trainer = '$r4->user_id' AND question = '$r7->question_id'")                                      
or die('Q11 ERROR'); 

 
 // AN ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
    if (mysql_num_rows($q11) == 1    
 { 
     $i = $i + 1; 
 
// ΒΡΙΣΚΩ ΟΛΑ ΤΑ choices ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ  

$q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$r7->question_id'") or die('Q8 ERROR'); 

 
    $max_weight_par = 0;  //ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
    while ($r8 = mysql_fetch_object($q8)) 
     { 
 
// ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ weight ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

$q9 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM weights WHERE 
trainer_id='$r4->user_id' AND choice_id='$r8->choice_id'")                                   
or die('Q9 ERROR'); 
$r9 = mysql_fetch_object($q9); 

 
// ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ max_weight_par  ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
     if ($max_weight_par < $r9->weight) 
      { 
      $max_weight_par = $r9->weight; 
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      } 
     } 
    $r5 = mysql_fetch_object($q5); 
    $cur_weight_ar  = $r5->weight; 
 
                     // ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
    if ($max_weight_par != 0)  
     { 
     $tot_ar += ($r5->weight / $max_weight_par); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 
                       // ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
  if ($i == 0)    
   { 
   $total_score = 0; 
   } 
  else 
   { 
   $total_score = $tot_ar / $i * 100; 
   } 
  ?> 
 
   
  <tr align="center"> 
   <? 

$q10 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM trainers WHERE 
trainer_id = '$r4->user_id'") or die('Q10 ERROR'); 

  $r10 = mysql_fetch_object($q10); 
   ?> 
   <td><?=$r10->first_name . ' ' . $r10->last_name?></td> 
   <td><?=$total_score?> <b>%</b></td> 
  </tr> 
  <? 
  $today = getdate(); 
  $thedate = $today['year'].'-'.$today['mon'].'-'.$today['mday']; 

$q6 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO credits VALUES 
('$userid','$thedate','$r4->user_id','$total_score')") or die('Q6 ERROR'); 

  } 
 ?></table><? 
 exit(); 
 } 
else 
 { 
$cur_quest_id = substr($_SESSION['activelist'], 1, strpos($_SESSION['activelist'], ']')-1); 

$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
question_id = '$cur_quest_id'") or die('Q1 ERROR'); 
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 $r1 = mysql_fetch_object($q1); 
 }?> 
 <b><?=$r1->text?></b><br><br> 
 <table border="0" > 
 <tr><td> 
 <form method="post" 
action="student_index.php?cur_quest_id=<?=$cur_quest_id?>"> 
 <? 

$q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$cur_quest_id' ORDER BY choice_id") or die('Q2 ERROR'); 

 while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
  {?> 
<input type="radio" name="radiochoice" value="<?=$r2->choice_id?>">                                   
<?=$r2->text?><br> 
  <?}?> 
 <br><br> 
 <center><input type="submit" value="Επόμενο >>>"></center> 
 </form> 
 </td></tr> 
 </table> 
 <? 
echo('</body></html>'); 
?> 
 
 
 
 

5.4.10.3 Πρόταση διαφορετικού τρόπου αξιολόγησης – Μελλοντική εργασία  

Μια διαφορετική προσέγγιση αξιολόγησης και υπολογισμού του ποσοστού επιτυχίας η οποία 

θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντική εργασία είναι η εξής: 

Ο εξεταστής εκτός από τις τιμές που θέτει στις επιλογές κάθε ερώτησης θα μπορούσε 

επιπλέον να θέτει και ένα συντελεστή στάθμισης (βαρύτητας) σε κάθε ερώτηση ανάλογα 

με το πόσο σημαντική τη θεωρεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπήρχε στον πίνακα των 

ερωτήσεων ακόμη ένα πεδίο αξιολόγησης στο οποίο ο κάθε εξεταστής να θέτει το 

συντελεστή βαρύτητας που επιθυμεί. Η διαδικασία υπολογισμού  του σκορ και εύρεσης του 

ποσοστού επιτυχίας του φοιτητή για κάθε εξεταστή θα προέκυπτε ως εξής: 
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Για κάθε επιλογή του φοιτητή πολλαπλασιάζουμε την τιμή-βάρος (xi) που αντιστοιχεί στην 

επιλογή του φοιτητή επί το συντελεστή βαρύτητας (wi) της συγκεκριμένης ερώτησης. 

Αθροίζουμε τα γινόμενα που προκύπτουν ( Σxiwi ) και τα διαιρούμε με το άθροισμα των 

συντελεστών βαρύτητας ( Σwi )των αντίστοιχών ερωτήσεων που έχει επιλέξει ο κάθε 

εξεταστής ( Σxiwi ) / ( Σwi ). 

 

 

6.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1 Κριτήρια αξιολόγησης 

 

• Αντικειμενική εικόνα για το επίπεδο γνώσης του εξεταζομένου. 

• Ακριβέστερη και δικαιότερη αξιολόγηση του εξεταζομένου σε σχέση με τον 

παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης. 

• Ικανοποίηση του τελικού χρήστη (εξεταζόμενου). 

 

6.2 Εφαρμογή της μεθόδου από τους τελικούς χρήστες  

 

Στην παράγραφο αυτή  παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθόδου από τους τελικούς χρήστες, 

γίνεται σύγκρισή της με την παραδοσιακή μέθοδο, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 

καταγραφή των συμπερασμάτων. 

 

Για την εφαρμογή του μηχανισμού αξιολόγησης και τη σύγκρισή του με τον παραδοσιακό 

τρόπο ακολούθησα την εξής διαδικασία: Δόθηκε σε πέντε φοιτητές  ένα ερωτηματολόγιο το 

οποίο περιείχε συνολικά 17 ερωτήσεις εκ των οποίων οι τέσσερις είχαν υποερωτήσεις. Οι 
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φοιτητές δεν γνώριζαν εκ των προτέρων τη σχέση ερώτησης γονέα με υποερώτηση/σεις και 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Συγκεκριμένα δόθηκε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο (χωρίς τις παρενθέσεις που δείχνουν τις εξαρτώμενες υποερωτήσεις).  

  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
1. Εάν χ/ψ=0 τότε: 
Α. χ=0 ή ψ=0       Β. χ=0 και ψ διάφορο του 0       Γ. χ=0 και ψ=0                                  
Δ. χ=0 ή ψ διάφορο του 0 

 
2. Η εξίσωση αχ+β=0 είναι αδύνατη όταν:  
   Α. α=0      Β. α  διάφορο του 0        Γ. α=0 και β διάφορο του 0                                     
Δ. α και β είναι διάφορα του 0     

 
3. Η εξίσωση λ(λ-3)χ=(λ-3)(λ-1) είναι αδύνατη εάν: (Είναι child της 2Γ) 
    Α.  λ=0     Β. λ=3     Γ. λ=1     Δ. λ= -1 
 
4. Η ανίσωση |χ|<=θ, θ>0 αληθεύει για τους πραγματικούς αριθμούς χ για τους οποίους 
ισχύει: 

Α.  χ>=θ ή χ<=-θ     Β. χ>θ ή χ<-θ     Γ. -θ<χ<θ     Δ.-θ<=χ<=θ 
 
5. Η ανίσωση |χ-1|<=3 έχει λύσεις: (Είναι child της 4Δ) 
    Α. -2<=χ<=4     Β. -2<χ<4     Γ. χ>4 ή χ<-2     Δ. χ>=4 ή χ<=-2 
 
6. Η ανίσωση |χ+1|<=-3 είναι αδύνατη. (Είναι child της 4Γ) 
   Α. Σωστό     Β. Λάθος 
 
7. Η εξίσωση (χ+5)(χ+5)+|χ+5|-6=0 έχει λύσεις: 
     Α. -3, 7     Β. 3, -7     Γ. -3, -7     Δ. 3, 7 
 
8. Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέγεται άρτια, όταν: 
Α. f(-χ)= f(χ)     B. f(-χ)=-f(χ)     Γ. για κάθε χεΑ είναι -χεΑ και f(-χ)= f(χ)                      
Δ. για κάθε χεΑ είναι -χεΑ και f(-χ)= -f(χ) 

 
9. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να είναι άρτια αν έχει πεδίο ορισμού το σύνολο: (Είναι 

child της 8Γ) 
    Α. R     Β. Z     Γ. N     Δ. Q      Ε. {0} 
 
10. Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης έχει: (Είναι child της 8Α) 

Α. άξονα συμμετρίας τον χ'χ                       Β. άξονα συμμετρίας τον ψ'ψ                              
Γ. κέντρο συμμετρίας το σημείο (0,0)                            Δ. τίποτα από τα προηγούμενα 
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11. Αν η   γραφική  παράσταση  μιας  περιττής   συνάρτησης   διέρχεται   από το σημείο 

(-2,5), τότε θα διέρχεται και από το σημείο: 
      Α. (-2,-5)     Β. (2,5)     Γ. (2,-5)     Δ. (5,-2)     Ε(-5,2) 
 
12. Τρεις   αριθμοί  α,β,γ  είναι  διαδοχικοί   όροι  αριθμητικής  προόδου  αν και μόνο αν: 
      Α. β=2(α+γ)       Β. 2β=α+γ      Γ. β/2=α+γ      Δ. β=α+γ  
 
13. Αν οι αριθμοί 3κ, κ+4, κ-1 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε ο κ είναι 

ίσος με: (Είναι child της 12Β) 
      Α. 4       Β. 2       Γ. 5        Δ. 4,5        Ε. 1,5 
 
14. Τρεις  αριθμοί  α,β,γ  είναι  διαδοχικοί  όροι  γεωμετρικής    προόδου  αν και μόνο αν: 
      Α. ββ=αγ       Β. β/2=αγ         Γ. 2β=αγ         Δ. β=αγ/2 
 
15. Αν οι αριθμοί λ-1, λ, λ+2 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου τότε ο λ είναι 

ίσος με: (Είναι child της 14Α) 
      Α. 2          Β. -2         Γ. 2,5         Δ. 3/2 
 
16. Η παράσταση 1/2log25+1/3log8 είναι ίση με: 
      Α.1/6        Β. 1/6log200         Γ. 5/6log34           Δ. 1           Ε. 6 
 
17. Αν log[log(χ-2)]=0 τότε το χ είναι ίσο με: 
      Α. 12        Β. 2          Γ. 3         Δ. 4           Ε.10 
 
 
 
Οι τιμές – βάρη που έθεσε ο εκπαιδευτής trainer2: Τσαβδαρίδου Φωτεινή σε κάθε 

επιλογή της κάθε ερώτησης φαίνονται παρακάτω: (Στις επιλογές που δεν τέθηκαν τιμές-

βάρη από τον εκπαιδευτή το σύστημα θέτει τιμή μηδέν) (Εικόνα 42) 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ      ΤΙΜΕΣ-ΒΑΡΗ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ      ΤΙΜΕΣ-ΒΑΡΗ  

1Β   100   8Γ   100 
2Γ   100   9Γ   100 
3Α   100   10Β   100 
4Γ   50   11Γ   100 
4Δ   100   12Β   100 
5Α   100   13Δ   100 
5Β   50   14Α   100 
6Α   100   15Α   100   
7Γ   100   16Δ   100 
8Α   50   17Α   100  
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Eικόνα 42: Τιμές –βάρη που έθεσε ο εκπαιδευτής Τσαβδαρίδου Φωτεινή 

Ο παραπάνω εκπαιδευτής ενεργοποίησε όλες τις ερωτήσεις και υποερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου (Εικόνα 43) 

 

Εικόνα 43: Ενεργοποίηση όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου από τον εκπαιδευτή 
Τσαβδαρίδου Φωτεινή 

 

Από τους πέντε φοιτητές, οι τέσσερις απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου ενώ ένας δεν απάντησε σε δύο ερωτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή 

σε ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν θεωρώ ότι ο φοιτητής δεν ήξερε την απάντηση και γι’ 

αυτό η βαθμολογία του σε μια αναπάντητη ερώτηση είναι μηδέν. Επειδή ο μηχανισμός του 
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συστήματος απαιτεί να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, για να αξιολογηθεί με μηδέν μια 

αναπάντητη ερώτηση επιλέγω  για την ερώτηση αυτή μια λάθος επιλογή. 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές είναι οι εξής: 

Πορφυριάδης 
Παντελής 

Κατσιόλας 
Στέργιος  

Μάρτζος 
Θώδορος 

Αρχοντίδου 
Δόμνα 

Μπουγοιυκλής 
Θανάσης 

1Β 1Β 1Β 1Β 1Β 
2Γ 2Γ 2Γ 2Γ 2Γ 
3Α 3Γ 3Γ 3Α 3Γ 
4Α 4Α 4Α 4Δ 4Α 
5Δ 5Α 5Α 5Α 5Α 
6Α 6Α 6Β 6Α 6Α 
7Γ 7Γ 7Γ 7Γ 7Γ 
8Δ 8Γ 8Δ 8Γ 8-- 
9Α 9Α 9Ε 9Γ 9Γ 
10Δ 10Β 10Β 10Β 10Β 
11Δ 11Γ 11Α 11Γ 11Β 
12Β 12Β 12Β 12Β 12Β 
13Δ 13Α 13Δ 13Δ 13-- 
14Α 14Α 14Γ 14Α 14Α 
15Α 15Α 15Δ 15Α 15Α 
16Γ 16Γ 16Δ 16Δ 16Α 
17Γ 17Α 17Β 17Α 17Α 
     

Για τις απαντήσεις των φοιτητών σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης το 

ποσοστό επιτυχίας προκύπτει ως εξής: 

 Για κάθε επιλογή του φοιτητή βρίσκουμε το σκορ που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

ερώτηση διαιρώντας την τιμή - βάρος που αντιστοιχεί στην επιλογή του φοιτητή προς τη 

μέγιστη τιμή - βάρος που έθεσε ο παραπάνω εξεταστής στην τρέχουσα ερώτηση. 

Υπολογίζουμε  το τελικό ποσοστό επιτυχίας για όλες τις ερωτήσεις του εξεταστή διαιρώντας 

το άθροισμα των επιμέρους σκορ της κάθε ερώτησης προς το πλήθος των ερωτήσεων 

(δηλαδή 17) που έθεσε ο εξεταστής και το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάζουμε  με το εκατό. 
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Ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν παίρνουν τιμή μηδέν ( 0 μονάδες ). Δεν εφαρμόζεται η 

αρνητική βαθμολογία. Όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται ισάξιες. 

Απαντώντας οι φοιτητές – εξεταζόμενοι στο παραπάνω ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το 

μηχανισμό του συστήματος  το ποσοστό επιτυχίας που συγκέντρωσε  ο καθένας αναφορικά 

με τις τιμές που έθεσε ο παραπάνω εκπαιδευτής είναι: (Εικόνα 44) 

 

 

Εικόνα 44:  Ποσοστό επιτυχίας του κάθε φοιτητή σε φθίνουσα σειρά αναφορικά με τον 
εκπαιδευτή Τσαβδαρίδου Φωτεινή 

 

Το ποσοστό επιτυχίας επί τοις εκατό  που συγκέντρωσε  ο κάθε φοιτητής, αναφορικά με τις 

τιμές που έθεσε ο παραπάνω εκπαιδευτής, τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης όσο 

και με τον τρόπο αξιολόγησης του συστήματος  παρουσιάζεται στην  Εικόνα 45. 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ% (Σε φθίνουσα σειρά) 

 
Φοιτητής   Ποσοστό επιτυχίας με τον   Ποσοστό επιτυχίας με το 

Παραδοσιακό τρόπο   Μηχανισμό του συστήματος 
 
                     
Αρχοντίδου Δόμνα  100    100 
 
Κατσιόλας Στέργιος  70,59    64,29 

Μπουγιουκλής Θανάσης 64,7    53,85 

Πορφυριάδης Παντελής 52,94    61,54    

Μάρτζος Θοδωρής  47,06    50 

 

Εικόνα 45: Αξιολόγηση φοιτητών – Σύγκριση αποτελεσμάτων 

 

6.3 Συμπεράσματα 

 

Συγκρίνοντας το ποσοστό επιτυχίας % που συγκέντρωσε κάθε φοιτητής σε σχέση με τους 

δύο διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης παρατηρούμε ότι:  ο ένας συγκέντρωσε το ίδιο 

ποσοστό επιτυχίας (100%) και με τους δύο τρόπους αξιολόγησης, οι δύο συγκέντρωσαν 

μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας με τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης οπότε ‘αδικήθηκαν’ 

από τον τρόπο αξιολόγησης του συστήματος ενώ αντίθετα οι υπόλοιποι δύο ‘ευνοήθηκαν’ 

από το μηχανισμό αξιολόγησης του συστήματος αφού συγκέντρωσαν υψηλότερο ποσοστό 

επιτυχίας σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό εξηγείται ως εξής: 

Οι φοιτητές που ‘αδικήθηκαν’ από το σύστημα είναι αυτοί που ενώ απάντησαν λάθος σε 

κάποιες ερωτήσεις γονείς, απάντησαν σωστά στις αντίστοιχες ερωτήσεις παιδιά τους. 

Σύμφωνα με το σύστημα  αφού απαντήθηκαν λάθος οι ερωτήσεις γονείς, οι ερωτήσεις παιδιά 

δεν εμφανίστηκαν στους φοιτητές για να απαντηθούν και επομένως το σύστημα δεν τις 
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έλαβε υπ’ όψην του κατά τη διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού επιτυχίας. Κατά αυτό 

τον τρόπο αγνοήθηκαν κάποιες σωστές απαντήσεις και έτσι μειώθηκε το ποσοστό επιτυχίας.  

Αντίθετα οι φοιτητές που ‘ευνοήθηκαν’ από το σύστημα απάντησαν λάθος όχι μόνο στις 

ερωτήσεις γονείς αλλά και στις περισσότερες από τις ερωτήσεις παιδιά τους. Επειδή στο 

σύστημα όταν απαντηθούν λάθος οι ερωτήσεις γονείς δεν εμφανίζονται οι ερωτήσεις παιδιά 

και αγνοούνται κατά τον υπολογισμό του ποσοστού επιτυχίας, το ποσοστό των λανθασμένων 

απαντήσεων είναι μικρότερο σύμφωνα με το μηχανισμό του συστήματος σε σχέση με τον 

παραδοσιακό τρόπο ο οποίος δεν αγνοεί καμία απάντηση.  

Όσον αφορά τον φοιτητή που απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις το ποσοστό επιτυχίας 

του είναι φυσικά 100% και στις δύο περιπτώσεις. 

Σαν γενική παρατήρηση προκύπτει ότι όλοι οι φοιτητές που απάντησαν σωστά στις 

ερωτήσεις γονείς απάντησαν σωστά και σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις παιδιά τους. Για τους 

φοιτητές που απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις παιδιά χωρίς να έχουν δώσει σωστή 

απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση γονέα έπαιξε ρόλο και ο παράγοντας τύχη όπως συχνά 

συμβαίνει στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τη 

συνολική εικόνα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θεωρώ ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης 

του συστήματος είναι δικαιότερος και αντικειμενικότερος του επιπέδου γνώσεων του κάθε 

φοιτητή. 
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