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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

1.1. ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ QUIZ 

 
Τα διαδικτυακά quiz χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ως 

εργαλεία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των γνώσεων μαθητών και φοιτητών. 

Τα περισσότερα διαδικτυακά quiz αποτελούνται από στατικές ερωτήσεις. Οι δημιουργοί 

αυτών των συστημάτων προσπαθούν πολύ ώστε να συμπεριλάβουν ένα μεγάλο σύνολο 

ερωτήσεων. Με δεδομένο ότι κάθε ερώτηση απαιτεί αρκετό κόπο και χρόνο για να τη 

σκεφτεί κάποιος (πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται για να γραφεί), το πλήθος των 

ερωτήσεων που μπορεί να δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο μάθημα είναι σχετικά 

μικρό. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τόσο κατά τη διάρκεια της αυτοαξιολόγησης όσο και 

κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, όλοι οι μαθητές της ίδιας τάξης απαντούν το ίδιο 

σύνολο ερωτήσεων. To γεγονός αυτό έχει τα εξής επακόλουθα: 

• Κατά την αξιολόγηση, η χρήση του ίδιου συνόλου ερωτήσεων για ολόκληρη την 

τάξη ενισχύει την αντιγραφή. 

• Κατά την αυτοαξιολόγηση όπου η αντιγραφή δεν είναι το πρόβλημα, οι μαθητές 

πολύ συχνά όταν επαναλαμβάνουν το quiz θυμούνται ποια είναι η σωστή 

απάντηση και απαντάνε σωστά με ευκολία χωρίς να έχουν εξετάσει την ερώτηση. 

 

Ένας τρόπος αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων που προκαλούνται από τη 

χρήση στατικών ερωτήσεων είναι η χρήση παραμετροποιημένων ερωτήσεων στα quiz. 

Σε αυτή την προσέγγιση ο καθηγητής δημιουργεί πρότυπα ερωτήσεων εισάγοντας σε 

αυτά μια παράμετρο. Η παράμετρος είναι μια λέξη η οποία λαμβάνει διαφορετικές 

τυχαίες τιμές από ένα σύνολο τιμών.  

 

Μια μέθοδος υλοποίησης της παραπάνω προσέγγισης προβλέπει τόσο η παράμετρος όσο 

και η απάντηση της ερώτησης για τη δεδομένη παράμετρο, να καταχωρούνται κατά 

ζεύγη σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων. Για τη διαδικασία εμφάνισης της ερώτησης 

στο χρήστη, αντλείται από τη βάση ένα τυχαίο ζεύγος παραμέτρου-απάντησης. Η 

παράμετρος ενσωματώνεται στο κείμενο της ερώτησης και η ερώτηση παρουσιάζεται 
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στο χρήστη. Ταυτόχρονα, για την αξιολόγηση της απάντησης του χρήστη, συγκρίνεται η 

απάντηση που έδωσε με την απάντηση που αντλήθηκε από τη βάση. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε πρότυπο ερώτησης παράγει τόσες ερωτήσεις, όσα είναι και 

τα ζεύγη παράμετρος-απάντηση που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πρότυπο. 

Είναι ευνόητο ότι πάλι απαιτείται αρκετός κόπος και χρόνος για τη δημιουργία του 

πίνακα παραμέτρων-απαντήσεων. 

Η παραπάνω μέθοδος ενδείκνυται για quiz με ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δεν 

μπορεί να υπολογιστεί με κάποιον τρόπο και εξετάζουν κυρίως την ικανότητα 

απομνημόνευσης των πληροφοριών από τον χρήστη. (π.χ. ερώτηση : Ποια είναι η 

πρωτεύουσα της Ελλάδας;  –  απάντηση: Αθήνα, όπου το ζεύγος Ελλάδας-Αθήνα μπορεί 

να αντικατασταθεί από άλλα ζεύγη καταχωρημένα στον πίνακα παραμέτρων-

απαντήσεων) 

 

Μια διαφορετική αντιμετώπιση υλοποίησης quiz παραμετροποιημένων ερωτήσεων 

αφορά τις περιπτώσεις που οι απαντήσεις μπορούν να υπολογιστούν από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια αλγόριθμου ή με κάποιον άλλο τρόπο. 

Στην προσέγγιση αυτή για το σχηματισμό της ερώτησης η παράμετρος λαμβάνει τυχαίες 

τιμές από ένα ορισμένο σύνολο τιμών που βρίσκεται καταχωρημένο στη βάση 

δεδομένων. Μετά την εμφάνιση της ερώτησης ο υπολογιστής υπολογίζει τη σωστή 

απάντηση και την συγκρίνει με την απάντηση που έδωσε ο χρήστης. 

Κάθε πρότυπο ερώτησης είναι δυνατό να παράγει τόσες ερωτήσεις όσες είναι και οι τιμές 

που μπορεί να λάβει η παράμετρος. Καθώς το σύνολο τιμών της παραμέτρου ορίζεται 

μόνο με τη δήλωση της πρώτης και της τελευταίας τιμής και όχι δίνοντας διακριτές τιμές, 

οι τιμές της παραμέτρου (άρα και οι ερωτήσεις) μπορεί να είναι πάρα πολλές. 

 

Στην περίπτωση των quiz προγραμματισμού όπου οι ερωτήσεις είναι προγράμματα ή 

αυτόνομα τμήματα κώδικα είναι δυνατός ο υπολογισμός της απάντησης, ύστερα από την 

εκτέλεση του κώδικα της ερώτησης με τη βοήθεια του κατάλληλου μεταγλωττιστή.  

Με τη μέθοδο αυτή κατά τη δημιουργία ενός νέου πρότυπου ερώτησης το μόνο που 

απαιτείται είναι η δήλωση του συνόλου τιμών της παραμέτρου. Η παράμετρος λαμβάνει 
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μια τυχαία τιμή από το σύνολο τιμών και η απάντηση υπολογίζεται από τον υπολογιστή 

με την εκτέλεση του κώδικα. 

 

Η παραπάνω μέθοδος είναι προτιμότερη στην περίπτωση των quiz προγραμματισμού 

γιατί η παράμετρος μπορεί να λάβει πάρα πολλές τιμές (όσες ορίζει το σύνολο τιμών της) 

και κατά συνέπεια μπορεί να παραχθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός ερωτήσεων από ένα 

και μόνο πρότυπο χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος και χρόνος. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι κανένα quiz δεν είναι ίδιο με τα άλλα, ακόμα και αν οι 

ερωτήσεις τους προέρχονται από τα ίδια πρότυπα. 
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1.2. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός εξελιγμένου διαδικτυακού, 

δυναμικού περιβάλλοντος δημιουργίας και προβολής quiz παραμετροποιημένων 

ερωτήσεων, για τη διδασκαλία της γλώσσας Pascal. 

Οι ερωτήσεις αποτελούνται από κώδικα σε γλώσσα Pascal, οπότε η μέθοδος που 

επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για την υλοποίηση του περιβάλλοντος, βασίζεται στον 

υπολογισμό της απάντησης ύστερα από την εκτέλεση του κώδικα της ερώτησης. 

Η γλώσσα Pascal επιλέχθηκε γιατί αποτελεί μια γλώσσα προγραμματισμού που 

διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στον Ά κύκλο των Τ.Ε.Ε. 

Ταυτόχρονα διδάσκεται και σε αρκετά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας. Στόχος ήταν το 

περιβάλλον WEBPAQ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς στις 

παραπάνω περιπτώσεις. 

Παράλληλοι στόχοι ήταν: 

• Να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τον καθηγητή ο οποίος θα μπορεί: α) να 

δημιουργεί με απλή διαδικασία πρότυπα ερωτήσεων, β) να βλέπει τα 

αποτελέσματα του quiz, γ) να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του, και δ) 

να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μαθητών του μεταξύ τους και να εξάγει 

χρήσιμα συμπεράσματα. 

• Να είναι απλό και εύχρηστο από τη μεριά του μαθητή 

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια των αποτελεσμάτων και την αδυναμία 

διαστρέβλωσης τους 

• Να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο λογισμικό για τη 

δημιουργία του περιβάλλοντος 

 

 

1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
WEBPAQ (WEB-based PArameterized Quiz). 

Καθηγητής: Ο «καθηγητής» είναι εκείνος που έχει λάβει από τον διαχειριστή ένα 

username και ένα password για να εισέρχεται στο σύστημα ως «καθηγητής». Κάθε 

καθηγητής δημιουργεί τους δικούς του μαθητές.  
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Μαθητής: Ο «μαθητής» είναι χρήστης του συστήματος που τον έχει δημιουργήσει ένας 

καθηγητής, και εισέρχεται στο σύστημα πληκτρολογώντας το username και το password 

που του δόθηκαν από τον καθηγητή, καθώς και το username του καθηγητή του. 

Πρότυπο ερώτησης (ή Πρότυπο): Το συνολικό μοντέλο της ερώτησης έτσι όπως το 

δημιουργεί ο καθηγητής, αποτελούμενο από τον κώδικα του προγράμματος (με τη λέξη 

PARAM), το σύνολο τιμών της παραμέτρου, το ερώτημα που τίθεται, και την κατηγορία 

στην οποία ανήκει.  

Ερώτηση: Το πρόγραμμα που προκύπτει ύστερα από την αντικατάσταση της λέξης 

PARAM με μια τιμή από το σύνολο τιμών της παραμέτρου. 

Κατηγορία: Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το πρότυπο ερώτησης. (π.χ. απόδοση 

τιμής, δομή επιλογής if, επανάληψης while, κλπ) 

Σύνολο τιμών παραμέτρου: Οι τιμές που μπορεί να λάβει η παράμετρος. Ορίζονται ως 

το εξής κλειστό σύνολο: [πρώτη τιμή παραμέτρου, τελευταία τιμή παραμέτρου] 

 

 

1.4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

 

QuizPACK 

Το QuizPACK (Quizzes for Parameterized Assessment of C Knowledge) είναι ένα 

σύστημα για τη δημιουργία διαδικτυακών, δυναμικών και παραμετροποιημένων quiz για 

το μάθημα του προγραμματισμού σε γλώσσα C. Το σύστημα χρησιμοποιεί 

παραμετροποιημένες ερωτήσεις για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των κλασικών quiz 

πολλαπλών επιλογών: 

Η ιδέα του QuizPACK είναι απλή. Ο καθηγητής παρέχει το βασικό περιεχόμενο της 

ερώτησης: ένα παραμετροποιημένο τμήμα κώδικα και μια έκφραση που πρέπει να 

αποτιμηθεί από τον μαθητή μετά την εκτέλεση του τμήματος κώδικα. 

Το σύστημα κάνει τα υπόλοιπα: δημιουργεί μια τυχαία παράμετρο, εμφανίζει  την 

παραμετροποιημένη ερώτηση στο διαδικτυακό quiz, λαμβάνει την απάντηση του 

μαθητή, συγκρίνει την απάντηση με το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του τμήματος κώδικα, 

και γράφει τα αποτελέσματα σε μια server-side βάση δεδομένων. 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το student interface του QuizPACK.To σύστημα είναι 

διαθέσιμο στο site: http://www2.sis.pitt.edu/~taler/QuizPACK.html

 
 

Οι κυριότερες διαφορές με το περιβάλλον WEBPAQ είναι: 

Διαφορετικός τρόπος υλοποίησης (χρήση .cgi scripts στο QuizPACK) 

Το QuizPACK αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης για τη γλώσσα C ενώ το WEBPAQ για 

τη γλώσσα Pascal. 

Στο QuizPACK υπάρχει μόνο ένας τύπος χρήστη. Ο χρήστης αυτός μπορεί να δοκιμάσει 

τις γνώσεις του επιλέγοντας κάποιο από τα quiz. Στο WEBPAQ υπάρχουν δύο τύποι 

χρηστών: ο καθηγητής και ο μαθητής με διαφορετικές δυνατότητες ο καθένας. 

Το QuizPACK έχει έναν πολύ μεγάλο πλήθος ερωτήσεων ενώ στο WEBPAQ το πλήθος 

των ερωτήσεων είναι μικρό αλλά μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς.  

Στο QuizPACK δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ή επεξεργασία ενός προτύπου ερώτησης 

ενώ στο WEBPAQ αυτές είναι δύο από τις ενέργειες που μπορεί να επιλέξει ο 

καθηγητής. 

Στο QuizPACK ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει εύκολα χρήστη και να μπει στο 

περιβάλλον, ενώ στο WEBPAQ δεν μπορεί να εισαχθεί κανένας αν δεν του έχει δοθεί 

προηγουμένως username και password. 
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Το WEBPAQ εγκαθίσταται τόσο σε Windows όσο και σε Linux Servers καθώς η PHP 

τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες. Αντιθέτως η εγκατάσταση του QuizPACK μπορεί να 

γίνει μόνο σε Linux server. 

 

1.5. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Το έγγραφο αυτό αποτελείται από 7 βασικά τμήματα τα οποία με τη σειρά που 

παραθέτονται αφορούν: 

• Γενική περιγραφή 

Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση των λειτουργιών, λειτουργικών απαιτήσεων 

και περιορισμών του λογισμικού, καθώς και των χρηστών του συστήματος. 

• Σχεδίαση 

Η ενότητα αυτή περιγράφει τα συστατικά στοιχεία του σχεδίου 

συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, της βάσης δεδομένων, 

των αρχείων και της συσχέτισής τους με τις απαιτήσεις λογισμικού.  

• Λειτουργία του συστήματος 

Περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του συστήματος 

• Εγχειρίδιο χρήσης 

Η ενότητα αυτή παρέχει πλήρη και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας για τους τύπους 

χρηστών που εξυπηρετούνται από το σύστημα, δηλαδή για τον καθηγητή και το 

μαθητή. 

• Συμπεράσματα: 

Η ενότητα αυτή παραθέτει τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης του συστήματος WEBPAQ, όσο και μετά την ολοκλήρωση του. 

• Παράρτημα: 

Στην ενότητα αυτή παρέχεται ο κώδικας δημιουργίας της βάσης δεδομένων καθώς 

και ενδεικτικά πρότυπα ερωτήσεων. 

• Βιβλιογραφία:  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία της παρούσης εργασίας. 
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22..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  

 

2.1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
To WEBPAQ αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα προς τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές-φοιτητές για το μάθημα του προγραμματισμού. Μέσω 

του WEBPAQ ο καθηγητής μπορεί να αξιολογεί πολύ εύκολα τους μαθητές του και 

ταυτόχρονα να διασφαλίζει ως ένα βαθμό ότι ο βαθμός του κάθε μαθητή δεν είναι 

αποτέλεσμα αντιγραφής ή απομνημόνευσης της απάντησης. Ο μαθητής από τη μεριά του 

μπορεί να διευκολυνθεί χρησιμοποιώντας το σύστημα ως μέσο αυτοαξιολόγησης των 

γνώσεων του και ελέγχου του βαθμού κατανόησης και αφομοίωσης της διδαχθείσας 

ύλης. 

Το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει πολύ μεγάλες προοπτικές βελτίωσης, 

εμπλουτισμού και τροποποιήσεων χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, με στόχο να διευκολύνει 

ακόμη περισσότερο τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την αξιολόγηση. 

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί αυτόνομα. Δεν αποτελεί τμήμα 

κάποιου μεγαλύτερου συστήματος. 
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2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
Το λογισμικό θα παρέχει τις εξής λειτουργίες: 

 

Υπηρεσίες προς τον καθηγητή 

• Εισαγωγή προτύπου ερώτησης 

• Προβολή καταχωρημένων προτύπων ερωτήσεων (όλα ή ανά κατηγορία) 

• Αλλαγή ενός καταχωρημένου προτύπου ερώτησης 

• Διαγραφή ενός καταχωρημένου προτύπου ερώτησης 

• Προσθήκη μαθητή στη βάση του συστήματος 

• Διαγραφή μαθητή από τη βάση του συστήματος 

• Προβολή αποτελεσμάτων μαθητών συνολικά και ανά χρήστη 

 

Υπηρεσίες προς τον μαθητή 

• Επιλογή κατηγοριών ερωτήσεων που επιθυμεί να έχει το quiz 

• Έλεγχος ορθότητας της απάντησης του χρήστη 

• Δυνατότητα διακοπής του quiz 

• Προβολή των αποτελεσμάτων του χρήστη 
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2.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Οι χρήστες του περιβάλλοντος WEBPAQ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους 

καθηγητές και τους μαθητές. 

 

καθηγητές: 

Οι καθηγητές δημιουργούνται από τον διαχειριστή του συστήματος ο οποίος είναι ο 

μόνος που έχει άμεση πρόσβαση στα αρχεία της βάσης δεδομένων. Ο διαχειριστής δίνει 

στον καθηγητή το username και το password με τα οποία θα εισέρχεται στο περιβάλλον 

WEBPAQ. 

Οι καθηγητές μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί σχολείων ή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων οι οποίοι εισάγουν στο σύστημα έναν αριθμό μαθητών τους με σκοπό:  

α) να αξιολογήσουν εύκολα και γρήγορα τις γνώσεις τους στην Pascal, και  

β) να παρέχουν στους μαθητές τους ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αυτοαξιολόγησης που 

θα τους διευκολύνει στην εκμάθηση της γλώσσας. Ο καθηγητής πρέπει να γνωρίζει 

αρκετά καλά τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal ώστε να είναι σε θέση να 

δημιουργήσει πρότυπα ερωτήσεων που να καλύπτουν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος.  

 

μαθητές: 

Οι μαθητές μπορεί να είναι μαθητές ή φοιτητές τους οποίους έχει εγγράψει στο σύστημα 

ένας καθηγητής. Οι μαθητές μπορεί να εισέρχονται στο σύστημα μόνοι τους με σκοπό 

τον πειραματισμό και την αυτοαξιολόγηση, ή ύστερα από την υπόδειξη του καθηγητή 

τους με σκοπό την αξιολόγηση. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών και το 

περιβάλλον είναι πολύ απλό με στόχο τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση των μαθητών 

στη χρήση του. 
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2.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Για να λειτουργήσει το περιβάλλον WEBPAQ απαιτείται η εγκατάσταση των εξής 

λογισμικών:  

• Η γλώσσα προγραμματισμού PHP (χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 5.0.5) 

• Ο Web Server Apache (χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 2.0) 

• To σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MYSQL (χρησιμοποιήθηκε η 

έκδοση 5.0.15) 

• To λογισμικό Free Pascal (χρησιμοποιήθηκε έκδοση 2.0.0. για Windows. 

Διαθέσιμο στη σελίδα: http://www.freepascal.org/down/i386/win32.html 

Είναι επίσης απαραίτητο να γίνουν και οι παρακάτω ρυθμίσεις έτσι ώστε να 

μεταγλωττίζει ο compiler της Free Pascal τα προγράμματα χωρίς να δηλώνεται η 

διαδρομή μέσα στον κώδικα. 

Έστω ότι η εγκατάσταση της Free Pascal έγινε στο φάκελο C:\FPC 

Προσθήκη του path “C:\FPC\2.0.0\bin\i386-win32” στο «Environment Variables». 

(Control Panel System Advanced tab) 

 
 

Μετά τις παραπάνω εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις ακολουθεί η εγκατάσταση του ίδιου 

του λογισμικού WEBPAQ με τη βοήθεια του CD που συνοδεύει αυτό το documentation 

ως εξής: 

• Αντιγραφή του φακέλου webpaq από το CD, στη διαδρομή που βρίσκεται 

εγκατεστημένος ο Apache μέσα στον φάκελο htdocs (π.χ. C:\Program 

Files\Apache Group\Apache2\htdocs) 

• Αντιγραφή του φακέλου webpaq_DB από το CD, στη διαδρομή που βρίσκεται 

εγκατεστημένη η MySQL μέσα στον φάκελο data (π.χ. C:\Program 

Files\MySQL\MySQL Server 5.0\data ). Εναλλακτικά η δημιουργία της βάσης 
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και των πινάκων της γίνεται και με την εκτέλεση του κώδικα SQL που περιέχεται 

στο αρχείο db.txt 

• Πιθανόν να απαιτηθεί η αλλαγή του αρχείου config.php (βρίσκεται στο φάκελο 

webpaq) στη γραμμή 13 όπου δηλώνεται η σύνδεση με τη MySQL μέσω της 

εντολής mysql_connect("όνομα host","όνομα χρήστη","κωδικός πρόσβασης"), 

έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο δικό σας σύστημα.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τους πόρους του συστήματος που απαιτούνται. 

Το WEBPAQ μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε λειτουργικά συστήματα Windows όσο 

και σε Linux (σε Linux συστήματα επιλέγεται για εγκατάσταση η έκδοση της Free Pascal 

που είναι για Linux).  

 

Για να εισαχθεί κάποιος στο σύστημα ως καθηγητής ή ως μαθητής είναι απαραίτητη η 

εισαγωγή του username και του password που του έχουν δοθεί. Ο χρήστης πληκτρολογεί 

τα στοιχεία του στη φόρμα και το σύστημα επιβεβαιώνει ή όχι την ορθότητα τους, 

επιτρέποντας ή απαγορεύοντας του την είσοδο αντίστοιχα. 

 

Για δοκιμαστική είσοδο στο σύστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής: 

Καθηγητής: Μαθητής: 

Username: t Username: Tessy

Password: t 
 

Password: 123 

Καθηγητής: t 
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2.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Προς τους μαθητές: 
 
Σύνδεση Μαθητή 

• Λειτουργία 

Επιτρέπει ή όχι την είσοδο του χρήστη ως «μαθητή» στο σύστημα. 

• Είσοδοι 

Τα στοιχεία του μαθητή (username και password) και το username του καθηγητή του. 

• Επεξεργασία 

O χρήστης υποβάλει τα στοιχεία του ως μαθητής και επιλέγει το πλήκτρο 

Επιβεβαίωση. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει καταχωρημένος στη βάση μαθητής με 

τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί. 

• Έξοδοι 

Αν τα στοιχεία που εισήχθησαν είναι σωστά τότε του εμφανίζει συγχαρητήριο 

μήνυμα και του επιτρέπει την είσοδο. Διαφορετικά, του εμφανίζει μήνυμα λάθους. 

 
 

Επιλογές quiz 
• Λειτουργία 

Ο μαθητής επιλέγει κατηγορίες ερωτήσεων που θέλει να έχει το quiz. 

• Είσοδοι 

Οι κατηγορίες ερωτήσεων που επιλέγει ο μαθητής. 

• Επεξεργασία 

O μαθητής επιλέγει τις κατηγορίες που θέλει και πατάει το κουμπί Συνέχεια. Το 

σύστημα ελέγχει ποιες κατηγορίες έχει επιλέξει ή αν δεν επέλεξε καμία και απλώς 

πάτησε το κουμπί. 

• Έξοδοι 

Μήνυμα σχετικό με το πλήθος ερωτήσεων που θα έχει το quiz ή το ότι δεν επέλεξε 

κατηγορία. Πρόσβαση στην πρώτη ερώτηση του quiz. 
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Το Quiz σε εξέλιξη 
• Λειτουργία 

Ο μαθητής δοκιμάζει τις γνώσεις του στις ερωτήσεις του quiz που αντιστοιχούν στις 

κατηγορίες που επέλεξε.  

• Είσοδοι 

Η απάντηση του μαθητή 

• Επεξεργασία 

Εμφανίζεται μια τυχαία διαφορετική κάθε φορά ερώτηση από το σύνολο των 

ερωτήσεων που ανήκουν στις κατηγορίες που επέλεξε ο μαθητής. Ο μαθητής 

απαντάει και πατάει το κουμπί Έλεγχος. Το κουμπί Έλεγχος αλλάζει σε: Επόμενη. 

Ο κώδικας της ερώτησης μορφοποιείται έτσι ώστε να είναι εκτελέσιμος, και μετά 

από την εκτέλεση του το αποτέλεσμα συγκρίνεται με την απάντηση που έδωσε ο 

μαθητής.  

• Έξοδοι 

Εμφανίζεται μήνυμα Σωστό ή Λάθος μαζί με τη σωστή απάντηση, αν ο χρήστης έχει 

απαντήσει σωστά ή λάθος αντίστοιχα. 

 

 

Αποσύνδεση μαθητή 
• Λειτουργία 

Αποσυνδέει το μαθητή από το σύστημα 

• Είσοδοι 

Δεν υπάρχει καμία είσοδος 

• Επεξεργασία 

Ο μαθητής αποσυνδέεται και εμφανίζεται η αρχική σελίδα του συστήματος 

• Έξοδοι 

Η αρχική σελίδα 
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Προς τους καθηγητές: 
 
Σύνδεση καθηγητή 

• Λειτουργία 

Επιτρέπει ή όχι την είσοδο του χρήστη ως «καθηγητή» στο σύστημα. 

• Είσοδοι 

Τα στοιχεία του καθηγητή (username και password) 

• Επεξεργασία 

O χρήστης υποβάλει τα στοιχεία του ως καθηγητής και επιλέγει το πλήκτρο 

Επιβεβαίωση. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει καταχωρημένος στη βάση καθηγητής 

με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί. 

• Έξοδοι 

Αν τα στοιχεία που εισήχθησαν είναι σωστά τότε του εμφανίζει συγχαρητήριο 

μήνυμα και του επιτρέπει την είσοδο. Διαφορετικά, του εμφανίζει μήνυμα λάθους. 

 

Εισαγωγή προτύπου 
• Λειτουργία 

Ο καθηγητής εισάγει ένα νέο πρότυπο ερώτησης στη βάση 

• Είσοδοι 

Είσοδοι είναι ο κώδικας του προτύπου, το σύνολο τιμών της παραμέτρου, το 

ερώτημα, η μεταβλητή που ζητείται αν δεν έχει write, και η κατηγορία.  

• Επεξεργασία 

Ο καθηγητής αφού συμπληρώσει τα πεδία πατάει το κουμπί Αποθήκευση. Το 

σύστημα ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία, ελέγχει των κώδικα 

για την ύπαρξη της παραμέτρου και για την απουσία read, γίνονται οι απαραίτητες 

αντικαταστάσεις και μορφοποιήσεις, και γίνεται η μεταγλώττιση του από τον 

compiler. 

Σε περίπτωση που οι διάφοροι έλεγχοι έχουν ως αποτέλεσμα την μη ύπαρξη 

σφάλματος (συντακτικού λάθους, μη συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων κλπ) τότε 

το νέο πρότυπο καταχωρείται στη βάση. 

• Έξοδοι 
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Αν υπάρχει σφάλμα εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με το σφάλμα που εμφανίστηκε. 

Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης. 

 

Επιλογή προτύπων για επεξεργασία 
• Λειτουργία 

Ο καθηγητής επιλέγει τις κατηγορίες προτύπων που θέλει να επεξεργαστεί. 

• Είσοδοι 

Οι κατηγορίες προτύπων που επιλέγει ο καθηγητής. 

• Επεξεργασία 

O καθηγητής επιλέγει τις κατηγορίες που θέλει και πατάει το κουμπί Συνέχεια. Το 

σύστημα ελέγχει ποιες κατηγορίες έχει επιλέξει ή αν δεν επέλεξε καμία και απλώς 

πάτησε το κουμπί. 

• Έξοδοι 

Αν δεν επέλεξε κατηγορία ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα ερωτήσεων καταχωρημένα 

στην επιλεγμένη κατηγορία, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

 

Τροποποίηση 
• Λειτουργία 

Το επιλεγμένο πρότυπο υφίσταται τροποποιήσεις από τον καθηγητή 

• Είσοδοι 

Είσοδο αποτελούν: Το επιλεγμένο πρότυπο, ο κώδικας, το σύνολο τιμών της 

παραμέτρου, το ερώτημα, η μεταβλητή που ζητείται αν δεν έχει write, και η 

κατηγορία.  

• Επεξεργασία 

Ο καθηγητής τροποποιεί το επιλεγμένο πρότυπο και πατάει το κουμπί Αποθήκευση. 

Το σύστημα ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία, ελέγχει τον 

κώδικα για την ύπαρξη της παραμέτρου και για την απουσία read, γίνονται οι 

απαραίτητες αντικαταστάσεις και μορφοποιήσεις, γίνεται η μεταγλώττιση από τον 

compiler και στη συνέχεια η εκτέλεση του. 

Σε περίπτωση που οι διάφοροι έλεγχοι έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη 

σφάλματος (συντακτικού λάθους, μη συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων κλπ)  τότε 

η αλλαγή είναι επιτυχής. 
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• Έξοδοι 

Αν υπάρχει σφάλμα εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με το σφάλμα που εμφανίστηκε. 

Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αλλαγής. 

 

Διαγραφή 
• Λειτουργία 

Διαγράφει το επιλεγμένο πρότυπο ερώτησης από τη βάση δεδομένων 

• Είσοδοι 

Το επιλεγμένο πρότυπο αποτελεί και την είσοδο 

• Επεξεργασία 

Ο καθηγητής επιλέγει το πρότυπο που επιθυμεί να διαγράψει και εκείνο άμεσα 

διαγράφεται από τη βάση. 

• Έξοδοι 

Ανανέωση της λίστας με τα πρότυπα ερωτήσεων. Το πρότυπο που διαγράφηκε δεν 

περιέχεται πλέον στη λίστα. 

 

Προσθήκη μαθητή 
• Λειτουργία 

Ο καθηγητής προσθέτει έναν νέο μαθητή στη βάση του συστήματος 

• Είσοδοι 

Το username και το password που δηλώνει ο καθηγητής για τον μαθητή του. 

• Επεξεργασία 

Ο καθηγητής συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας, δηλαδή το username και το 

password και πατάει το κουμπί Υποβολή. Το σύστημα ελέγχει αν συμπληρώθηκαν τα 

πεδία ή αν υπάρχει μαθητής με το ίδιο username που να ανήκει στον συγκεκριμένο 

καθηγητή. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, προσθέτει τον μαθητή στη βάση. 

• Έξοδοι 

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία ή υπάρχει μαθητής με το ίδιο 

username τότε εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα για κάθε περίπτωση. Διαφορετικά 

εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης του μαθητή. 
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Διαγραφή μαθητή 
• Λειτουργία 

Ο καθηγητής διαγράφει έναν μαθητή από τη βάση του συστήματος 

• Είσοδοι 

Το username του μαθητή. 

• Επεξεργασία 

Ο καθηγητής συμπληρώνει το username του μαθητή που θέλει να διαγράψει και 

πατάει το κουμπί Υποβολή. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει μαθητής με αυτό το 

username που να ανήκει στον συγκεκριμένο καθηγητή, και αν ναι, τότε τον διαγράφει 

από τη βάση. Ταυτόχρονα διαγράφονται και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

μαθητή. 

• Έξοδοι 

Αν δεν υπάρχει μαθητής με το username που έδωσε ο καθηγητής τότε εμφανίζεται 

σχετικό μήνυμα. Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα ότι ο μαθητής διαγράφηκε. 

 

Αποτελέσματα 
• Λειτουργία 

Ο καθηγητής βλέπει τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των μαθητών του στο πιο 

πρόσφατο quiz στο οποίο αξιολογήθηκαν. 

• Είσοδοι 

Δεν υπάρχει καμία είσοδος 

• Επεξεργασία 

Το σύστημα εμφανίζει για κάθε μαθητή την ημ/νία και ώρα της τελευταίας 

αξιολόγησης, το πλήθος των ερωτήσεων που απάντησε σωστά, το σύνολο των 

ερωτήσεων που του τέθηκαν, και το score του. 

• Έξοδοι 

Τα παραπάνω αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών. 

 

Αναλυτικά αποτελέσματα 
• Λειτουργία 

Ο καθηγητής βλέπει τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις ενός μαθητή του. 

• Είσοδοι 
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Δεν υπάρχει καμία είσοδος 

• Επεξεργασία 

Το σύστημα εμφανίζει για τον συγκεκριμένο μαθητή τις ημ/νίες-ώρες που 

αξιολογήθηκε, τις κατηγορίες που επέλεξε, τις ερωτήσεις που δεν απάντησε σωστά 

και το score του. Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλεκτικής προβολής των προτύπων 

ερωτήσεων που δεν απάντησε σωστά ο μαθητής καθώς και επιλεκτικής διαγραφής 

αποτελεσμάτων. 

• Έξοδοι 

Τα παραπάνω αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθητή. 

 

Αποσύνδεση καθηγητή 
• Λειτουργία 

Αποσυνδέει τον καθηγητή από το σύστημα 

• Είσοδοι 

Δεν υπάρχει καμία είσοδος 

• Επεξεργασία 

Ο καθηγητή αποσυνδέεται και εμφανίζεται η αρχική σελίδα του συστήματος 

• Έξοδοι 

Δεν υπάρχει καμία έξοδος. 

 

 

 

2.6. ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Η διεπαφή των χρηστών βασίζεται σε γραφικό περιβάλλον που υλοποιείται με τη 

βοήθεια Cascading Style Sheets, Headings, Frames, κουμπιών, λιστών επιλογής, φορμών 

συμπλήρωσης στοιχείων και πλήκτρων υποβολής. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο μέσα 

στο οποίο ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τις επιλογές του. 
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2.7. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Διαδικτυακό 

Η πρόσβαση στο περιβάλλον WEBPAQ γίνεται μόνο μέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης 

πληκτρολογεί τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας και εισάγει τα στοιχεία του στην οθόνη 

σύνδεσης. 

 
 
Δυναμικό 

Εφαρμόζεται το μοντέλο client-server. 

Ο client «ζητά» από τον server την αποθήκευση ή την ανάκτηση πληροφοριών από τη 

βάση δεδομένων του server 

Οι ερωτήσεις του quiz λαμβάνονται από τη βάση δυναμικά, υφίστανται κάποια 

επεξεργασία και παρουσιάζονται στον client. Έτσι είναι δυνατόν κανένα quiz να μην 

είναι το ίδιο με κάποιο άλλο. 

Για τον έλεγχο της απάντησης του χρήστη χρησιμοποιείται ο Free Pascal Compiler ο 

οποίος μεταγλωττίζει τον κώδικα της ερώτησης στον server. 

 

Εύχρηστο 

Οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το WEBPAQ. Ο σχεδιασμός το 

καθιστά πολύ εύχρηστο και υπάρχει αποτροπή σφαλμάτων χρήστη. Για λόγους 

ευχρηστίας χρησιμοποιήθηκαν frames έτσι ώστε οι επιλογές του χρήστη να είναι 

προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται. 

 

Ασφαλές 

Δεν επιτρέπεται είσοδος στο σύστημα σε κανέναν χωρίς την εισαγωγή του σωστού 

ονόματος χρήστη και κωδικού. Τα στοιχεία αυτά δίνονται στον καθηγητή από τον 

διαχειριστή του συστήματος και στη συνέχεια ο καθηγητής εγγράφει στο σύστημα τους 

δικούς του μαθητές. 

Επιπλέον για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και την αποφυγή δυσλειτουργιών στο 

σύστημα, χρησιμοποιήθηκαν σύνοδοι επικοινωνίας (SESSIONS) για κάθε χρήστη που 

επισκέπτεται τις σελίδες. 
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33..  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΗΗ  

 

3.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: 

 

PHP: ως γλώσσα προγραμματισμού (έκδοση 5.0.5) 

MYSQL: ως σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων (έκδοση 5.0.) 

APACHE: ως web server (έκδοση 2.0.) 

Free Pascal v.2.0.0 για τη μεταγλώττιση και εκτέλεση του κώδικα των ερωτήσεων 

 

Για τη συγγραφή του κώδικα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό EditPlus v.2 και 

Macromedia Dreamweaver ΜΧ και για την προβολή των ιστοσελίδων ο browser Internet 

Explorer v.6.0 
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3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το WEBPAQ αποθηκεύονται στη βάση 

δεδομένων webpaq_DB. 

Η βάση αυτή περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες δεδομένων: 

 

Πίνακας question  

Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα δομικά στοιχεία των προτύπων 

ερωτήσεων του quiz. Με βάση τα στοιχεία αυτά συνθέτεται η ερώτηση και εμφανίζεται 

στο μαθητή. 

Πρωτεύον κλειδί: quest_id 

Ξένο κλειδί: teacher_id 

Το πεδίο quest_id είναι auto_increment. 

 

Όνομα 

πεδίου 

Τύπος Κενό Προκαθορισμένο Περιγραφή 

quest_id int(10) Όχι  To id της εγγραφής 

question text Όχι  Πρότυπο ερώτησης 

first_value int(5) Όχι 0 Πρώτη τιμή παραμέτρου 

last_value int(5) Όχι 0 Τελευταία τιμή 
παραμέτρου 

erotisi text Ναι NULL Ερώτημα (αυτό που 
ζητείται) 

writevar varchar(20) Ναι NULL Μεταβλητή που ζητείται 
αν δεν έχει write 

category int(5) Ναι NULL Kατηγορία που ανήκει 

teacher_id int(10) Όχι 0 Το id του καθηγητή που 
πρώτος καταχώρησε το 
πρότυπο 
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Πίνακας teachers 

Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία των χρηστών του συστήματος 

που χαρακτηρίζονται ως «καθηγητές». Κάθε καθηγητής έχει μια ξεχωριστή εγγραφή. 

Πρωτεύον κλειδί: teacher_id 

Το πεδίο teacher_id είναι auto_increment. 

 

Όνομα 

πεδίου 

Τύπος Κενό Προκαθορισμένο Περιγραφή 

teacher_id int(10) Όχι  Το id του καθηγητή 

username varchar(15) Όχι  Το όνομα-χρήστη του 

καθηγητή 

password varchar(15) Όχι  Κωδικός καθηγητή 

 

 

 

Πίνακας users 

Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία των χρηστών του συστήματος 

που χαρακτηρίζονται ως «μαθητές». Κάθε μαθητής έχει μια ξεχωριστή εγγραφή. 

Πρωτεύον κλειδί: user_id. 

Ξένο κλειδί: teacher_id 

Το πεδίο user_id είναι auto_increment. 

 

Όνομα πεδίου Τύπος Κενό Προκαθορισμένο Περιγραφή 

user_id int(10) Όχι  Το id του μαθητή 

username varchar(15) Όχι  Το όνομα-χρήστη του 

μαθητή 

password varchar(15) Όχι  Κωδικός μαθητή 

teacher_id int(10) Όχι  To id του καθηγητή 
στον οποίο ανήκει ο 
μαθητής 
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Πίνακας results 

Περιγραφή: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μαθητών στα quiz που 

έλαβαν μέρος. Κάθε αποτέλεσμα έχει μια ξεχωριστή εγγραφή. 

Πρωτεύον κλειδί: results_id 

Ξένο κλειδί: user_id 

Το πεδίο results_id είναι auto_increment. 

 

Όνομα πεδίου Τύπος Κενό Προκαθ. Περιγραφή 

results_id int(15) Όχι  Το id του αποτελέσματος 

user_id int(10) Όχι  To id του μαθητή στον οποίο 
αντιστοιχεί το αποτέλεσμα 

datetime datetime Όχι  Η ημ/νία και η ώρα που 
αξιολογήθηκε ο μαθητής 

categories varchar(30) Όχι  Οι κατηγορίες ερωτήσεων που 
επέλεξε 

wrong_answers text Ναι NULL Οι ερωτήσεις που απάντησε 
λάθος 

total_quest_num int(5) Ναι  Το συνολικό πλήθος των 
ερωτήσεων που εμφανίστηκαν 
στο μαθητή κατά τη διάρκεια 
του quiz 

right_ans_num int(5) Ναι  Το πλήθος των ερωτήσεων 
που απάντησε σωστά ο 
μαθητής 
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3.3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
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3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα αρχεία που συνθέτουν το σύστημα. Όλα τα αρχεία 

είναι τύπου .php εκτός των αρχείων index, index2, index3 που είναι τύπου html. 

Το Cascading Style Sheet ορίζεται από το αρχείο style.css. 

 

Αρχεία (αλφαβητικά): 

1. adduser 

2. config 

3. deletest 

4. display_errors 

5. edit_quest_cat 

6. editquestion 

7. editquestion_list 

8. epiloges_st 

9. epiloges_tea 

10. index, index2, index3  (framesets) 

11. insquestion 

12. insquestion_check 

13. left 

14. left2 

15. left3 

16. loginst 

17. logintea 

18. main 

19. quiz 

20. result_details 

21. results 

22. stop 

23. up 
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3.5. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

Όνομα αρχείου: adduser 

Είσοδος: Τα στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικός) του νέου μαθητή 

Έξοδος: Μήνυμα επιτυχημένης καταχώρησης του μαθητή ή μηνύματα λανθασμένης 

συμπλήρωσης των πεδίων.  

Κλήσεις: Καλεί τον εαυτό του 

Καλείται από: Το frameset index2 και συγκεκριμένα από τα αρχεία left2, epiloges_tea 

Περιγραφή: Το αρχείο αυτό προσπελαύνει ο καθηγητής για την εγγραφή στο σύστημα 

των στοιχείων ενός νέου μαθητή 

 

Όνομα αρχείου: config 

Είναι το αρχείο που ορίζει τη χρήση ενός Cascading Style Sheet , εκκινεί τις συνόδους, 

και κάνει τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Καλείται από όλα τα αρχεία του 

συστήματος. 

 

Όνομα αρχείου: deletest 

Είσοδος: To username του μαθητή 

Έξοδος: Μήνυμα επιτυχούς διαγραφής, ή μη ύπαρξης μαθητή με το συγκεκριμένο 

username 

Κλήσεις: Το αρχείο check_del 

Καλείται από: Το frameset index2 και συγκεκριμένα από τα αρχεία left2 και epiloges_tea 

Περιγραφή: Το αρχείο deletest παρέχει στον καθηγητή τη δυνατότητα διαγραφής ενός 

μαθητή δηλώνοντας το username του. 

 

Όνομα αρχείου: display_errors 

Είσοδος: Είσοδο αποτελεί το id της ερώτησης που επιλέχθηκε στο αρχείο result_details 

Έξοδος: Το πρότυπο ερώτησης που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο id 

Κλήσεις: Καμία 

Καλείται από: Το αρχείο result_details 

 29



Περιγραφή: Το αρχείο display_errors εμφανίζει το πρότυπο ερώτησης που αντιστοιχεί σε 

μια από τις ερωτήσεις που δεν απάντησε ο μαθητής 

 

Όνομα αρχείου: editquest_cat 

Είσοδος: Οι κατηγορίες που επιλέγει ο μαθητής από τη λίστα επιλογών 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Το αρχείο editquestion_list 

Καλείται από: Το frameset index2 και συγκεκριμένα από τα αρχεία left2 και epiloges_tea 

Περιγραφή: Με το αρχείο editquest_cat ο καθηγητής επιλέγει τις κατηγορίες στις οποίες 

επιθυμεί να ανήκουν τα πρότυπα ερωτήσεων που θα προβληθούν. 

 

Όνομα αρχείου: editquestion 

Είσοδος: Το id του προτύπου ερώτησης που επιλέχθηκε στο editquestion_list, και τα 

στοιχεία που εισάγει ο καθηγητής στα πεδία της φόρμας 

Έξοδος: Το πρότυπο ερώτησης που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο id εμφανίζεται στα πεδία 

της φόρμας 

Κλήσεις: To insquestion_check  

Καλείται από: Το editquestion_list 

Περιγραφή: Το αρχείο editquestion τροποποιεί ένα υπάρχων πρότυπο ερώτησης 

 

Όνομα αρχείου: editquestion_list 

Είσοδος: Είσοδο αποτελούν οι κατηγορίες που επέλεξε ο χρήστης στο αρχείο 

editquest_cat και η επιλογή της διαγραφής ως ενέργεια που θέλει να κάνει.  

Έξοδος: Η λίστα με τα πρότυπα ερωτήσεων και μήνυμα για τη μη επιλογή κάποιας 

κατηγορίας ή για την επιλογή κατηγορίας χωρίς καταχωρημένα πρότυπα..  

Κλήσεις: Το editquestion 

Καλείται από: Το editquest_cat 

Περιγραφή: Το αρχείο editquestion_list εμφανίζει τη λίστα με τα πρότυπα ερωτήσεων 

της επιλεγμένης κατηγορίας και παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής τους. Επίσης ο 

καθηγητής μπορεί να επιλέξει την τροποποίηση ενός προτύπου. 
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Όνομα αρχείου: epiloges_st 

Είσοδος: Οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του ο μαθητής 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Το quiz 

Καλείται από: Το left3 και το loginst 

Περιγραφή: Με το αρχείο epiloges_st επιλέγει ο μαθητής τις κατηγορίες ερωτήσεων που  

επιθυμεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του. 

 

Όνομα αρχείου: epiloges_tea 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Τα αρχεία edit, adduser, deletest, result 

Καλείται από: To logintea (μέσω του frameset index2) 

Περιγραφή: Το αρχείο epiloges_tea παρέχει μια λίστα με επιλογές από τις οποίες ο 

καθηγητής επιλέγει την επιθυμητή ενέργεια. 

 

Αρχεία index, index2, index3 

Tα αρχεία index, index2, index3 είναι framesets, δηλαδή αποτελούνται από ένα σύνολο 

πλαισίων για τη σωστότερη διάρθρωση των εμφανιζόμενων πληροφοριών. 

Όνομα αρχείου: index (frameset) 

Το frameset index αποτελεί την αρχική σελίδα του συστήματος.  

Όνομα αρχείου: index2 (frameset) 

To frameset index2 παρέχει στον καθηγητή το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών του στο 

σύστημα 

Όνομα αρχείου: index3 (frameset) 

Το frameset index3 παρέχει στο μαθητή το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών του στο 

σύστημα. 

 

Όνομα αρχείου: insquestion 

Είσοδος: Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο καθηγητής στα πεδία της φόρμας (κώδικας 

Pascal, τιμές παραμέτρων, ερώτημα, μεταβλητή που ζητείται, κατηγορία) 
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Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Το αρχείο insquestion_check 

Καλείται από: Το index2 (αρχείο left2) και από το edit 

Περιγραφή: Το αρχείο insquestion παρέχει τη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων ενός νέου 

προτύπου ερώτησης στη βάση. 

 

Όνομα αρχείου: insquestion_check 

Είσοδος: Ο κώδικας Pascal, οι τιμές παραμέτρων, το ερώτημα, η μεταβλητή που ζητείται, 

η κατηγορία (τα οποία εισήχθησαν στη φόρμα του insquestion ή του editquestion) 

Έξοδος: Μηνύματα σχετικά με την ορθή ή όχι συμπλήρωση των πεδίων, με την ύπαρξη 

σφαλμάτων στον κώδικα, ή με την επιτυχή καταχώρηση της ερώτησης. 

Κλήσεις: Καμία 

Καλείται από: Τα αρχεία insquestion, editquestion 

Περιγραφή: To αρχείο insquestion_check ελέγχει την ορθή συμπλήρωση των πεδίων: 

κώδικας Pascal, τιμές παραμέτρων, ερώτημα, μεταβλητή που ζητείται, κατηγορία (τα 

οποία εισάγονται στη φόρμα του insquestion ή του editquestion) και εμφανίζει ανάλογα 

μηνύματα. 

 

 

Όνομα αρχείου: left 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Τα αρχεία loginst, logintea 

Καλείται από: Ανήκει στο frameset index 

Περιγραφή: To left είναι ένα frame του αρχείου index το οποίο παρέχει τις επιλογές 

σύνδεσης στο σύστημα ως καθηγητής ή ως μαθητής. 

 

Όνομα αρχείου: left2 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Τα αρχεία index, insquestion, editquest_cat, adduser, deletest, results 
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Καλείται από: Από το αρχείο logintea (το οποίο καλεί το frameset index2) 

Περιγραφή: To left2 είναι ένα frame του αρχείου index2 το οποίο παρέχει τις επιλογές 

του καθηγητή στο σύστημα. 

 

 

Όνομα αρχείου: left3 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Τα αρχεία epiloges_st, index 

Καλείται από: Από το αρχείο loginst (το οποίο καλεί το frameset index3) 

Περιγραφή: To left3 είναι ένα frame του αρχείου index3 το οποίο παρέχει τις επιλογές 

του μαθητή στο σύστημα. 

 

 

Όνομα αρχείου: loginst 

Είσοδος: To username και το password του χρήστη, και το username του καθηγητή 

Έξοδος: Μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα ή όχι των στοιχείων που εισήχθησαν 

Κλήσεις: To index3 

Καλείται από: To left 

Περιγραφή: To αρχείο loginst εκτελεί τον έλεγχο των στοιχείων των χρηστών που 

επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα ως μαθητές και τους επιτρέπει ή όχι την είσοδο 

εμφανίζοντας ανάλογα μηνύματα. 

 

Όνομα αρχείου: logintea 

Είσοδος: To username και το password που εισάγει ο χρήστης 

Έξοδος: Μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα ή όχι των στοιχείων που εισήχθησαν 

Κλήσεις: Το index2 

Καλείται από: To left 

Περιγραφή: To αρχείο logintea εκτελεί τον έλεγχο των στοιχείων των χρηστών που 

επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα ως καθηγητές και τους επιτρέπει ή όχι την είσοδο 

εμφανίζοντας ανάλογα μηνύματα. 
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Όνομα αρχείου: main 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Τα αρχεία loginst, logintea 

Καλείται από: Ανήκει στο frameset index που είναι η αρχική σελίδα του συστήματος 

Περιγραφή: To κεντρικό frame του index 

 

Όνομα αρχείου: quiz 

Είσοδος: Η απάντηση του χρήστη 

Έξοδος:. Μηνύματα σχετικά με το πλήθος των ερωτήσεων που θα έχει το quiz. Αν δεν 

έχει καμία ερώτηση στην επιλεγμένη κατηγορία, εμφανίζεται ξανά η λίστα επιλογής 

κατηγοριών. Η ερώτηση του quiz. Μηνύματα σχετικά με την ορθότητα ή όχι της 

απάντησης και με το τελικό score του χρήστη. 

Κλήσεις: Καλεί το αρχείο stop όταν θέλει να διακόψει το quiz. Επίσης το αρχείο quiz 

καλεί τον εαυτό του αν ο χρήστης θέλει να επαναλάβει το quiz. 

Καλείται από: To epiloges_st 

Περιγραφή: Μέσω του αρχείου quiz διεξάγεται η διαδικασία της εξέτασης (quiz) του 

μαθητή στις ερωτήσεις των επιλεγμένων κατηγοριών. 

 

Όνομα αρχείου: result_details 

Είσοδος: Η επιλογή της διαγραφής ενός αποτελέσματος 

Έξοδος: Για τον επιλεγμένο μαθητή εμφανίζονται :η ημ/νία και η ώρα, οι κατηγορίες των 

ερωτήσεων που επέλεξε, οι ερωτήσεις που απάντησε λάθος και το score για κάθε quiz 

στο οποίο συμμετείχε. 

Κλήσεις: Το αρχείο display_errors 

Καλείται από: Το αρχείο results 

Περιγραφή: Το αρχείο result_details εμφανίζει τα αποτελέσματα ενός μαθητή στα quiz 

που έλαβε μέρος και δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να διαγράψει επιλεκτικά όποιο 

από αυτά τα αποτελέσματα επιθυμεί. 
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Όνομα αρχείου: results 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Για κάθε μαθητή εμφανίζονται: η ημ/νία και η ώρα, οι ερωτήσεις που απάντησε, 

το σύνολο των ερωτήσεων που του τέθηκαν και το score, για το πιο πρόσφατο quiz που 

εξετάστηκε ο καθένας. Επίσης εμφανίζονται και οι μαθητές που δεν έλαβαν μέρος καμία 

φορά σε quiz. 

Κλήσεις: Το αρχείο result_details 

Καλείται από: Τα αρχεία left2, login_tea 

Περιγραφή: Το αρχείο results εμφανίζει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των μαθητών 

που έλαβαν μέρος σε quiz και ποιοι μαθητές δεν συμμετείχαν καμία φορά. 

 

Όνομα αρχείου: stop 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: To score του μαθητή 

Κλήσεις: Καμία 

Καλείται από: Το αρχείο quiz 

Περιγραφή: Το αρχείο stop εμφανίζει το score του μαθητή μετά από τη διακοπή του quiz. 

 

Όνομα αρχείου: up 

Είσοδος: Καμία 

Έξοδος: Καμία 

Κλήσεις: Καμία 

Καλείται από: Ανήκει στα frameset index, index2, index3 

Περιγραφή: To πάνω frame των αρχείων index, index2, index3 
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3.6. ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Αρχική οθόνη: 

 

 
Αρχική οθόνη συστήματος (index) 

Οθόνη σύνδεσης μαθητή 
(loginst) 

Οθόνη σύνδεσης καθηγητή 
(logintea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οθόνες Μαθητή: 

 

 

Αποσύνδεση μαθητή 
Οθόνη επιλογών μαθητή (index3) 

Επιλογές quiz (epiloges_st) Αποσύνδεση μαθητή 

Quiz (quiz) 

Διακοπή (stop) 
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Οθόνες καθηγητή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση 
(editquestion) Αναλυτικά 

αποτελέσματα 
(display_errors) 

Εμφάνιση λίστας 
(editquestion_list) 

Αναλυτικά 
αποτελέσματα 
(result_details) 

Εισαγωγή 
προτύπου 

(insquestion) 

Προσθήκη 
μαθητή 

(adduser) 

Διαγραφή 
μαθητή 

(deletest) 

Αποτελέσματα 
(results) 

Αποσύνδεση

Επεξεργασία 
προτύπων 

(editquest_cat) 

Οθόνη επιλογών καθηγητή (index2) 
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44..  ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

 

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται μέσω μιας σελίδας σύνδεσης στην οποία ο χρήστης θα 

επιλέγει την είσοδο ως καθηγητής ή ως μαθητής δίνοντας username και password. 

Οι επόμενες σελίδες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι μαθητής ή 

καθηγητής: 

 

Αν επιλέξει το link «μαθητής»: 

 

Οδηγείται σε μια σελίδα όπου πρέπει να πληκτρολογήσει το username και το password 

του (τα οποία του τα έχει δώσει ο καθηγητής του), καθώς και το username του καθηγητή 

του. 

Μετά το πάτημα του κουμπιού Επιβεβαίωση γίνονται οι εξής έλεγχοι: 

• Αν υπάρχει καταχωρημένος μαθητής με αυτό το username και password που να 

ανήκει στον συγκεκριμένο καθηγητή.  

• Αν υπάρχει καταχωρημένος μαθητής με αυτό το username αλλά με διαφορετικό 

password που να ανήκει στον συγκεκριμένο καθηγητή. 

(Στις παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζονται ανάλογα μηνύματα και ο χρήστης μπορεί να 

πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία του). 

 

Αν δοθούν τα σωστά στοιχεία τότε εμφανίζεται συγχαρητήριο μήνυμα και ο μαθητής 

επιλέγοντας το σύνδεσμο Συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα επιλογών του quiz. 

 

Επιλογές quiz 

Εδώ ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τις κατηγορίες των ερωτήσεων που επιθυμεί να έχει το 

quiz του. 

Μετά το πάτημα του κουμπιού Συνέχεια γίνονται οι εξής έλεγχοι: 

• αν υπάρχουν ερωτήσεις που να ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία, 

• αν δεν επέλεξε κατηγορία,  

(Στις παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζονται ανάλογα μηνύματα και στην περίπτωση που 

δεν επέλεξε κατηγορία το quiz αποτελείται από ερωτήσεις όλων των κατηγοριών). 
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Το quiz ξεκινάει. 

 

Διαδικασία του quiz: 

Γίνονται τα εξής (μη ορατά στο χρήστη): 

• Ανάκληση μιας τυχαίας ερώτησης από τη βάση (που να ανήκει στις επιλεγμένες 

κατηγορίες) 

• Αντικατάσταση της παραμέτρου με κάποια από τις τιμές του δοθέντος συνόλου 

τιμών 

• Μορφοποίηση της ερώτησης έτσι ώστε να εμφανίζεται σωστά στον browser 

• Εμφάνιση της ερώτησης στο μαθητή  

• Μορφοποίηση του κώδικα (που έχει τέτοια μορφή ώστε να προβάλλεται σωστά 

στον browser) έτσι ώστε να μην υπάρξει σφάλμα μεταγλώττισης 

• Σε περίπτωση που το πρότυπο της ερώτησης δεν έχει write τότε εισάγεται στο 

τέλος του κώδικα η κατάλληλη εντολή write έτσι ώστε το πρόγραμμα να παράγει 

μια έξοδο 

• Δημιουργία ενός αρχείου (μοναδικό για κάθε χρήστη) στο οποίο καταγράφεται ο 

κώδικας της τρέχουσας ερώτησης. 

• Εκτέλεση του κώδικα του αρχείου και αποθήκευση του αποτελέσματος του σε 

μια μεταβλητή SESSION. 

 

Ο μαθητής απαντάει στις ερωτήσεις του quiz πληκτρολογώντας την απάντηση στο 

textbox που βρίσκεται κάτω από τον κώδικα της ερώτησης. 

 

Μετά το πάτημα του κουμπιού Έλεγχος γίνονται τα εξής: 

• Το κουμπί Έλεγχος γίνεται Επόμενη 

• Ελέγχεται η απάντηση του μαθητή με το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του κώδικα. 

• Σε περίπτωση που είναι ίδια τότε εμφανίζεται συγχαρητήριο μήνυμα και 

αυξάνεται το score του χρήστη κατά ένα. Αν ο μαθητής δώσει λάθος απάντηση 

τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους, καθώς και ποια είναι η σωστή απάντηση. 

 

Μετά το πάτημα του κουμπιού Επόμενη επαναλαμβάνονται τα οκτώ πιο πάνω βήματα  
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Ο μαθητής έχει τις εξής δύο επιλογές: 

• Μπορεί να συνεχίσει το quiz μέχρι να απαντήσει στο σύνολο των ερωτήσεων που 

αντιστοιχούν στις κατηγορίες που επέλεξε. Στο τέλος εμφανίζεται μήνυμα που 

δείχνει πόσες από τις συνολικές ερωτήσεις απάντησε σωστά. 

• Μπορεί να διακόψει το quiz πατώντας το κουμπί Διακοπή σε οποιοδήποτε σημείο 

και να δει πόσες από τις ερωτήσεις που εμφανίστηκαν απάντησε σωστά.  

 

Ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει το quiz όσες φορές επιθυμεί. 

 

 

Αν επιλέξει το link «καθηγητής»: 

 

Οδηγείται σε μια σελίδα όπου πρέπει να πληκτρολογήσει το username και το password 

του (τα οποία του τα έχει δώσει ο διαχειριστής του συστήματος). 

Εδώ γίνονται οι εξής έλεγχοι: 

• Αν υπάρχει καταχωρημένος καθηγητής με αυτό το username και password 

• Αν υπάρχει καταχωρημένος καθηγητής με αυτό το username αλλά με 

διαφορετικό password. 

(Στις παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζονται ανάλογα μηνύματα και ο χρήστης μπορεί να 

επιστρέψει στην οθόνη σύνδεσης και να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία του). 

 

Αν δοθούν τα σωστά στοιχεία τότε εμφανίζεται συγχαρητήριο μήνυμα και ο καθηγητής 

επιλέγοντας το σύνδεσμο Συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα επιλογών καθηγητή όπου 

μπορεί να επιλέξει μια από τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Διαχείριση quiz: 

1.1) Εισαγωγή προτύπου 

1.2) Επεξεργασία προτύπων 

2. Διαχείριση μαθητών: 

2.1) Προσθήκη μαθητή 

2.2) Διαγραφή μαθητή 

2.3) Αποτελέσματα 
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1.1) Επιλέγοντας «Εισαγωγή προτύπου» οδηγείται σε μια σελίδα στην οποία μπορεί να 

εισάγει ένα νέο πρότυπο ερώτησης στο quiz. Για την εισαγωγή του προτύπου πρέπει να 

πληκτρολογήσει τον κώδικα μέσα σε ένα textarea. Ο κώδικας δεν είναι απαραίτητο να 

παράγει κάποια έξοδο, μπορεί δηλαδή να μην έχει εντολή write και το ζητούμενο να 

είναι η τιμή μιας μεταβλητής. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να περιέχει τη λέξη «PARAM» 

η οποία αποτελεί την παράμετρο και παίρνει τυχαίες τιμές κάθε φορά από ένα σύνολο 

τιμών. Το σύνολο τιμών της παραμέτρου οριοθετείται με τη βοήθεια δύο textbox στα 

οποία καταχωρείται η πρώτη και η τελευταία τιμή που μπορεί να πάρει η παράμετρος. 

Ως «ερώτημα» που θα τεθεί στην μαθητή μπορεί να αφήσει το υπάρχων ή να γράψει ένα 

άλλο (ειδικά αν ζητείται η τιμή μιας μεταβλητής και όχι το αποτέλεσμα του 

προγράμματος). 

Στο πεδίο «Μεταβλητή που ζητείται»  μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα της 

μεταβλητής που ζητείται εφόσον ο κώδικας του προγράμματος δεν έχει write. 

Τέλος, από τη λίστα με τις κατηγορίες  επιλέγει την κατηγορία στην οποία θα ανήκει το 

νέο πρότυπο ερώτησης. 

 

Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση γίνονται τα εξής: 

• Έλεγχος αν συμπληρώθηκαν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

• Έλεγχος αν υπάρχει η λέξη PARAM μέσα στον κώδικα.  

• Έλεγχος αν υπάρχει η λέξη read μέσα στον κώδικα (κάτι τέτοιο θα προκαλούσε 

κατά την εκτέλεση του προγράμματος την αναμονή για εισαγωγή τιμής από τον 

χρήστη, πράγμα που δεν είναι επιθυμητό). 

• Έλεγχος αν το αποτέλεσμα της μεταγλώττισης του κώδικα είναι εκτελέσιμο 

αρχείο. Ο έλεγχος αυτός προϋποθέτει ότι θα έχουν γίνει τα εξής: 

 Αντικατάσταση της παραμέτρου μέσα στον κώδικα του προτύπου με μια 

random τιμή από το σύνολο τιμών. 

 Απαλοιφή κάποιων χαρακτήρων. Συγκεκριμένα των χαρακτήρων " και \. (Να 

σημειωθεί ότι είναι αποδεκτά τόσο τα μονά όσο και τα διπλά εισαγωγικά στον 

κώδικα του προτύπου). 
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 Δημιουργία του αρχείου στο οποίο θα εγγραφεί ο κώδικας (το αρχείο είναι 

διαφορετικό για κάθε καθηγητή, και αν υπάρχει ήδη τότε το παλιό 

διαγράφεται). 

 Εγγραφή του κώδικα στο αρχείο και μεταγλώττιση του. 

 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος των παραπάνω δείξει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα τότε 

εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα. 

Αν ο κώδικας είναι σωστός και εκτελέσιμος τότε αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. 

 

1.2) Επιλέγοντας «Επεξεργασία προτύπων» ο καθηγητής οδηγείται σε μια σελίδα στην 

οποία μπορεί να επιλέξει μια ή περισσότερες κατηγορίες προτύπων ερωτήσεων για να 

εμφανιστούν τα πρότυπα που είναι καταχωρημένα σε αυτές τις κατηγορίες. 

Μετά το πάτημα του κουμπιού Συνέχεια γίνονται οι εξής έλεγχοι: 

• αν υπάρχουν καταχωρημένα πρότυπα ερωτήσεων στην επιλεγμένη κατηγορία, 

• αν δεν επέλεξε κατηγορία. 

(Στις παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζονται ανάλογα μηνύματα και στην περίπτωση που 

δεν επέλεξε κατηγορία θα εμφανιστούν τα πρότυπα όλων των κατηγοριών). 

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα αν θέλει να επιλέξει «Τροποποίηση» προτύπου ή να το 

διαγράψει εντελώς. Κατά την τροποποίηση του προτύπου γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι που 

είδαμε παραπάνω για τη διαδικασία της εισαγωγής προτύπου. Κατά τη διαγραφή, το 

πρότυπο διαγράφεται εντελώς. 

 

2)Επιλέγοντας «Προσθήκη μαθητή στη βάση» εμφανίζεται μια σελίδα στην οποία ο 

καθηγητής καταχωρεί στη βάση ένα username και ένα password τα οποία αντιστοιχούν 

σε ένα νέο μαθητή-χρήστη του συστήματος. Εδώ γίνονται οι εξής έλεγχοι:  

• έλεγχος αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία 

• έλεγχος αν υπάρχει μαθητής με ίδιο username που να ανήκει στον συγκεκριμένο 

καθηγητή 

Στις παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζονται ανάλογα μηνύματα σφάλματος. 

 

 42



3) Επιλέγοντας «Διαγραφή μαθητή από τη βάση» εμφανίζεται μια σελίδα στην οποία ο 

καθηγητής μπορεί να διαγράψει έναν μαθητή-χρήστη του συστήματος δίνοντας απλά το 

username του. Εδώ γίνεται έλεγχος αν το username που δίνεται αντιστοιχεί σε κάποιον 

μαθητή του συγκεκριμένου καθηγητή. Αν ναί, τότε ο μαθητής και τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης του διαγράφονται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Αν όχι, εμφανίζεται 

μήνυμα σφάλματος. 

 

4)Επιλέγοντας «Αποτελέσματα» ο καθηγητής βλέπει για το σύνολο των μαθητών του 

που είναι καταχωρημένοι, τα αποτελέσματα του τελευταίου quiz στο οποίο συμμετείχε ο 

καθένας. Συγκεκριμένα το σύστημα εμφανίζει για κάθε μαθητή την ημ/νία και ώρα της 

τελευταίας αξιολόγησης, το πλήθος των ερωτήσεων που απάντησε σωστά, το σύνολο 

των ερωτήσεων που του τέθηκαν, και το score του. Επίσης εμφανίζει και τους μαθητές 

που δε συμμετείχαν καθόλου στο quiz. 

Ο καθηγητής μπορεί επιλέγοντας το όνομα ενός μαθητή να οδηγηθεί στη σελίδα με τα 

αναλυτικά αποτελέσματα για τον συγκεκριμένο μαθητή. Εκεί εμφανίζονται: η ημ/νία 

και η ώρα, οι κατηγορίες των ερωτήσεων που επέλεξε, οι ερωτήσεις που απάντησε λάθος 

και το score για κάθε quiz στο οποίο συμμετείχε ο μαθητής. Επιλέγοντας το σύνδεσμο 

Κατηγορίες εμφανίζεται ένα message window στο οποίο φαίνονται οι κατηγορίες 

αναλυτικά. Ο καθηγητής επιλέγοντας το σύνδεσμο Διαγραφή που βρίσκεται δεξιά από 

κάθε αποτέλεσμα μπορεί να διαγράψει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Στη στήλη «Λάθος 

απαντήσεις» φαίνονται τα ids των προτύπων στα οποία ο μαθητής έδωσε λάθος 

απάντηση. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά εμφανίζεται το αντίστοιχο πρότυπο ερώτησης. 
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55..  ΕΕΓΓΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΔΔΙΙΟΟ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

5.1. ΧΡΗΣΤΗΣ: ΜΑΘΗΤΗΣ 

 
Στην αρχική σελίδα του συστήματος ο χρήστης που επιθυμεί να εισαχθεί ως «μαθητής» 
επιλέγει το σύνδεσμο μαθητής. 
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Στη σελίδα σύνδεσης που εμφανίζεται πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
του, τα οποία του έχει δώσει ο καθηγητής του και είναι αυστηρά προσωπικά. 

 
 
 

Ανεπιτυχής ταυτοποίησης     Επιτυχής ταυτοποίηση 
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Εφόσον γίνει επιτυχώς η ταυτοποίηση των στοιχείων ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 
Συνέχεια για να εμφανιστεί η σελίδα με τις επιλογές μαθητή: 

 
Στην παραπάνω σελίδα μπορεί να επιλέξει μια ή περισσότερες κατηγορίες από τη λίστα 
επιλογών και μετά να πατήσει το κουμπί Συνέχεια. 
 
Από οποιοδήποτε σημείο ο μαθητής μπορεί να επιλέξει Αποσύνδεση μαθητή και να 
αποσυνδεθεί από το σύστημα. 
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Το quiz ξεκινάει με τις ερωτήσεις της επιλεγμένης κατηγορίας. Ο μαθητής απαντάει στις 
ερωτήσεις που του θέτονται γράφοντας την απάντηση στο πλαίσιο κειμένου κάτω από 
την ερώτηση. Στη συνέχεια πατάει το κουμπί Έλεγχος. 

 
 
 
 
Ο μαθητής έδωσε λάθος απάντηση   Ο μαθητής έδωσε σωστή απάντηση 
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Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει το κουμπί Επόμενη και να εμφανιστεί η επόμενη ερώτηση, 
ή να επιλέξει το κουμπί Διακοπή και να διακόψει τη διαδικασία του quiz. 
 
Επιλέχθηκε το κουμπί Επόμενη       Επιλέχθηκε το κουμπί Διακοπή 

    
 
 
Μετά την ολοκλήρωση του quiz ο μαθητής μπορεί να δει πόσες απαντήσεις απάντησε 
σωστά από το σύνολο των ερωτήσεων που του τέθηκαν. Αν επιθυμεί μπορεί να 
επαναλάβει το quiz. 
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5.2. ΧΡΗΣΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Στην αρχική σελίδα του συστήματος ο χρήστης που επιθυμεί να εισαχθεί ως 
«καθηγητής» επιλέγει το σύνδεσμο καθηγητής. 

 
 
Στη σελίδα σύνδεσης που εμφανίζεται πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
του, τα οποία του έχει δώσει ο διαχειριστής και είναι αυστηρά προσωπικά. 
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Ανεπιτυχής ταυτοποίηση    Επιτυχής ταυτοποίηση 

     
 
Εφόσον γίνει επιτυχώς η ταυτοποίηση των στοιχείων ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει 
Συνέχεια για να εμφανιστεί η σελίδα με τις επιλογές καθηγητή: 
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Από οποιοδήποτε σημείο ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει Αποσύνδεση καθηγητή και να 
αποσυνδεθεί από το σύστημα. 
 
 
 
Αν ο καθηγητής επιθυμεί να εισάγει ένα νέο πρότυπο ερώτησης στη βάση, επιλέγει το 
σύνδεσμο Εισαγωγή προτύπου και οδηγείται στη σελίδα με την παρακάτω φόρμα 
εισαγωγής στοιχείων.  
Στο πεδίο «Κώδικας Pascal» πληκτρολογεί τον κώδικα του προγράμματος σε γλώσσα 
Pascal. Απαραίτητο είναι μέσα στον κώδικα να συμπεριλαμβάνεται και η παράμετρος, η 
οποία δηλώνεται με τη λέξη PARAM ή param. Κατά την εμφάνιση της ερώτησης στο 
χρήστη η παράμετρος λαμβάνει τυχαίες τιμές από ένα σύνολο τιμών και έτσι 
διαφοροποιείται κάθε φορά και το αποτέλεσμα του προγράμματος. 
Στον κώδικα του προγράμματος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται εντολές read ή 
readln γιατί δεν είναι δυνατή η είσοδος δεδομένων από το χρήστη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του προγράμματος. 
Να σημειωθεί ότι η χρήση εντολών write (για να παραχθεί κάποια έξοδος) δεν είναι 
απαραίτητη, όταν το ζητούμενο είναι η τιμή μιας μεταβλητής μετά την εκτέλεση του 
προγράμματος. 
Στο πεδία «Πρώτη τιμή παραμέτρου» και «Τελευταία τιμή παραμέτρου» δηλώνεται το 
σύνολο τιμών που θα έχει η παράμετρος (ακέραιοι αριθμοί). 
Στο πεδίο «Ερώτημα» δηλώνεται το ερώτημα που θα τίθεται στους μαθητές σε σχέση με 
τον παραπάνω κώδικα Pascal. Εδώ ο καθηγητής μπορεί να αφήσει το υπάρχων «Ποιο το 
αποτέλεσμα του προγράμματος;» ή να πληκτρολογήσει κάποιο άλλο (π.χ. να ζητάει την 
τιμή μιας μεταβλητής). 
Το πεδίο «Μεταβλητή που ζητείται» συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο κώδικας Pascal δεν 
περιέχει καμία εντολή write και αυτό που ζητείται είναι η τιμή μιας μεταβλητής μετά από 
την εκτέλεση του προγράμματος. Εδώ ο καθηγητής πληκτρολογεί το όνομα της 
ζητούμενης μεταβλητής. 
Στο πεδίο «Κατηγορία» δηλώνεται η κατηγορία στην οποία θα ανήκει η συγκεκριμένη 
ερώτηση. 
Τα πεδία «Κώδικας Pascal», «Πρώτη τιμή παραμέτρου», «Τελευταία τιμή παραμέτρου» 
και «Κατηγορία» είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. 
Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ο καθηγητής πατάει το κουμπί Αποθήκευση. Σε 
περίπτωση που εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος ο καθηγητής μπορεί να επιστρέψει 
στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Αν δεν 
υπάρχει κανένα σφάλμα τότε το νέο πρότυπο ερώτησης καταχωρείται επιτυχώς στη βάση 
δεδομένων. 
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Φόρμα εισαγωγής ερώτησης 

 

 
Μηνύματα σφάλματος 
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Αν ο καθηγητής επιθυμεί να επεξεργαστεί κάποια από τα πρότυπα ερωτήσεων που είναι 
καταχωρημένα στη βάση, επιλέγει το σύνδεσμο Επεξεργασία προτύπων και οδηγείται 
στην παρακάτω σελίδα:  

 
Εδώ μπορεί να επιλέξει τις κατηγορίες προτύπων που επιθυμεί να επεξεργαστεί. Μπορεί 
να επιλέξει περισσότερες από μια κατηγορίες με το πλήκτρο Control. Μετά το πάτημα 
του κουμπιού Συνέχεια εμφανίζεται η λίστα με τα καταχωρημένα πρότυπα ερωτήσεων 
που ανήκουν στις επιλεγμένες κατηγορίες. 

 
Επιλέγοντας το σύνδεσμο Τροποποίηση εμφανίζεται η φόρμα τροποποίησης προτύπου 
ερώτησης (είναι ίδια με τη φόρμα εισαγωγής προτύπου) για το επιλεγμένο πρότυπο. 
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Τροποποίηση προτύπου ερώτησης 

 
Επιλέγοντας το σύνδεσμο Διαγραφή το επιλεγμένο πρότυπο ερώτησης διαγράφεται. 
 
 
Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα προσθήκης μαθητή στο σύστημα επιλέγοντας το 
σύνδεσμο Προσθήκη μαθητή. Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα στην οποία συμπληρώνει 
τα στοιχεία του μαθητή (όνομα χρήστη και κωδικό) και πατάει το κουμπί Υποβολή. 
Να σημειωθεί ότι εδώ το σύστημα δεν επιτρέπει την εισαγωγή μαθητή που έχει ίδιο 
όνομα χρήστη με κάποιον άλλο καταχωρημένο μαθητή του ιδίου καθηγητή. 

 
 
Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα διαγραφής μαθητή από το σύστημα επιλέγοντας το 
σύνδεσμο Διαγραφή μαθητή. Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα στην οποία συμπληρώνει 
το όνομα χρήστη του μαθητή του που θέλει να διαγράψει και πατάει το κουμπί Υποβολή. 
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Επιλέγοντας το σύνδεσμο Αποτελέσματα ο καθηγητής οδηγείται στη σελίδα με τα 
αποτελέσματα των μαθητών του στο τελευταίο quiz στο οποίο συμμετείχαν. 

 
 
 
Επιλέγοντας το όνομα κάποιου μαθητή εμφανίζονται αναλυτικά αποτελέσματα που 
αφορούν τις επιδόσεις του συγκεκριμένου μαθητή. 
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Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα διαγραφής μιας εγγραφής επιλέγοντας το σύνδεσμο 
Διαγραφή. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει την εγγραφή που αντιστοιχεί στο τελευταίο 
αποτέλεσμα ενός μαθητή. 
 

Κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη κατηγορίες εμφανίζεται το εξής επεξηγηματικό παράθυρο 
για τις κατηγορίες: 
 

 
 

 

 

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα προβολής των προτύπων στα οποία ο μαθητής έδωσε 
λάθος απαντήσεις, κάνοντας κλικ στους συνδέσμους της στήλης «Λάθος απαντήσεις»: 
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66..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων 

προγραμματισμού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές και μαθητές, τόσο 

εντός της τάξης όσο και από οπουδήποτε αλλού. 

Η δημιουργία του στηρίχθηκε σε τεχνολογία και λογισμικά ευρέως διαδεδομένα στην 

ανάπτυξη web εφαρμογών τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα από τον καθένα μέσω του 

διαδικτύου και χωρίς κόστος. 

Οι δυνατότητες επέκτασης του συγκεκριμένου λογισμικού είναι πάρα πολύ μεγάλες και 

προς διάφορες κατευθύνσεις. Μπορεί να επεκταθεί δίνοντας περισσότερες δυνατότητες 

στον μαθητή, όπως π.χ. να επιλέγει μεταξύ των quiz που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής 

του, να επαναλαμβάνει την ίδια ερώτηση (με διαφορετική παράμετρο) πολλές φορές 

εφόσον το επιθυμεί, να βλέπει στατιστικά στοιχεία για τον εαυτό του ή και για την τάξη 

του, να έχει τη δυνατότητα εισόδου στο σύστημα χωρίς καταγραφής της τελικής του 

επίδοσης κλπ. 

Σε ότι αφορά τον καθηγητή, θα μπορούσε να φτιάχνει τα δικά του quiz αποτελούμενα 

από επιλεγμένες ερωτήσεις, να χωρίζει τους μαθητές του σε τάξεις, να βλέπει στατιστικά 

στοιχεία ανά τάξη και ανά μαθητή, κλπ. 

Επίσης μπορεί να επεκταθεί και για την αξιολόγηση άλλων γλωσσών προγραμματισμού 

(π.χ. της C).  

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το λογισμικό WEBPAQ αποτελεί ένα 

χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων στον προγραμματισμό, 

καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών και έχοντας πολλές δυνατότητες επέκτασης. 

Αναμένεται η εφαρμογή του σε πραγματικές συνθήκες τάξης από διάφορα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες του και 

να συγκεκριμενοποιηθούν ανάγκες τροποποίησης ή προσθήκης νέων λειτουργιών. 
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77..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

 
7.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

 
CREATE DATABASE `webpaq_DB` DEFAULT CHARACTER SET greek COLLATE 
greek_general_ci; 
USE webpaq_DB; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
 
CREATE TABLE `question` ( 
  `quest_id` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `question` text NOT NULL, 
  `first_value` int(5) NOT NULL default '0', 
  `last_value` int(5) NOT NULL default '0', 
  `erotisi` text, 
  `writevar` varchar(40) default NULL, 
  `category` int(5) default NULL, 
  `teacher_id` int(10) NOT NULL default '2', 
  PRIMARY KEY  (`quest_id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=55 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
CREATE TABLE `results` ( 
  `results_id` int(15) NOT NULL auto_increment, 
  `user_id` int(10) NOT NULL, 
  `datetime` datetime NOT NULL, 
  `categories` varchar(30) character set greek NOT NULL, 
  `wrong_answers` text, 
  `total_quest_num` int(5) default NULL, 
  `right_ans_num` int(5) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`results_id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=85 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
CREATE TABLE `teachers` ( 
  `teacher_id` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `username` varchar(15) NOT NULL default '', 
  `password` varchar(15) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`teacher_id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=5 ; 
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-- -------------------------------------------------------- 
 
CREATE TABLE `users` ( 
  `user_id` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `username` varchar(15) NOT NULL, 
  `password` varchar(15) NOT NULL, 
  `teacher_id` int(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`user_id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=38 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
 
INSERTS 
 
INSERT INTO `question` VALUES (1, 'program 
first;\r\nvar\r\ntime:integer;\r\nbegin\r\ntime:=PARAM;\r\nif  time<14 then\r\n  
writeln("Good morning")\r\nelse \r\n  writeln(''Good evening'');\r\nend.', 2, 10, 'Ποιο το 
αποτέλεσμα του προγράμματος;', '', 2, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (2, 'Program test;\r\nvar\r\ni:integer;\r\nbegin\r\nfor 
i:=1 to param do\r\n    write(i);\r\nend.\r\n', 2, 10, 'Ποιο το αποτέλεσμα του 
προγράμματος;', '', 5, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (3, 'program 
test;\r\nvar\r\ni,a,sum:integer;\r\nbegin\r\nsum:=0;\r\nfor i:=1 to PARAM do\r\nbegin\r\n  
sum:=sum+i\r\nend;\r\nwriteln (sum);\r\nend.', 5, 10, 'Ποιο το αποτέλεσμα του 
προγράμματος;', '', 5, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (4, 'Program 
test;\r\nvar\r\ngrade:integer;\r\nbegin\r\ngrade:=param;\r\nif grade<30 then\r\n  
writeln(''kopikes'')\r\nelse\r\n  writeln(''perases'')\r\nend.', 0, 30, 'Ποιο το αποτέλεσμα του 
προγράμματος;', '', 2, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (5, 'Program 
test;\r\nvar\r\na:string;\r\nb:integer;\r\nbegin\r\n a:=''num '';\r\n b:=PARAM;\r\n 
write(a);\r\n write(b);\r\nend.\r\n', -20, 50, 'Ποιο το αποτέλεσμα του προγράμματος;', '', 1, 
2); 
INSERT INTO `question` VALUES (6, 'Program 
test;\r\nvar\r\nsum:integer;\r\ncount:integer;\r\nbegin\r\ncount:=PARAM;\r\nrepeat\r\n  
count:=count+1;\r\n  sum:=sum+count;\r\nuntil (count>10);\r\nend.', 1, 10, 'Ποια η τιμή 
της μεταβλητής sum μετά την εκτέλεση του προγράμματος;', 'sum', 4, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (14, 'Program 
test;\r\nvar\r\ngrade:integer;\r\nresult:string;\r\nbegin\r\ngrade:=param;\r\nif grade<5 
then\r\n  result:=''bad''\r\nelse\r\n  result:=''good'';\r\nend.', 4, 20, 'Ποια η τιμή της 
μεταβλητής result μετά την εκτέλεση του προγράμματος;', 'result', 2, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (22, 'program 
first;\r\nvar\r\ntime:integer;\r\nbegin\r\ntime:=PARAM;\r\nif time<14 then\r\n  
writeln(''It is early'')\r\nelse\r\n  writeln(''It is late'');\r\nend.', 1, 24, 'Ποιο το αποτέλεσμα 
του προγράμματος;', '', 2, 2); 
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INSERT INTO `question` VALUES (24, 'program 
testing;\r\nvar\r\nage:integer;\r\nbegin\r\nage:=PARAM;\r\nif (age<18) then\r\n  
writeln(''You are a child'')\r\nelse \r\n  writeln(''You are an adult'');\r\nend.', 1, 100, 'Ποιο 
το αποτέλεσμα του προγράμματος;', '', 2, 2); 
INSERT INTO `question` VALUES (25, 'Program 
test;\r\nVar\r\nnum:integer;\r\nresult:string;\r\nbegin\r\nnum:=param;\r\nresult:=''other'';\r
\ncase num of\r\n  0,1,2,3,4 : result:=''bad'';\r\n  5,6,7 : result:=''good'';\r\n  8,9,10 : 
result:=''excellent'';\r\nend;\r\nend.\r\n  \r\n', 1, 15, 'Ποια η τιμή της μεταβλητής result 
μετά την εκτέλεση του προγράμματος;', 'result', 6, 2); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
 
INSERT INTO `results` VALUES (82, 33, '2006-02-06 22:46:50', '2', '24 22 4 1', 5, 1); 
INSERT INTO `results` VALUES (83, 30, '2006-02-06 23:18:56', '0', '22 25', 7, 5); 
INSERT INTO `results` VALUES (25, 9, '2006-02-05 13:35:35', '1', '5', 1, 0); 
INSERT INTO `results` VALUES (30, 12, '2006-02-05 15:06:58', '1, 2, 3', '22', 5, 4); 
INSERT INTO `results` VALUES (76, 33, '2006-02-06 22:09:25', '2', '24 1 22 4', 4, 0); 
INSERT INTO `results` VALUES (77, 33, '2006-02-06 22:17:38', '1, 2, 3', '24', 3, 2); 
INSERT INTO `results` VALUES (84, 30, '2006-02-06 23:20:19', '4, 5', '3 6', 3, 1); 
INSERT INTO `results` VALUES (53, 12, '2006-02-06 20:18:59', '1, 2', '5', 2, 1); 
INSERT INTO `results` VALUES (81, 33, '2006-02-06 22:46:26', '2', '14 22 1 24', 5, 1); 
INSERT INTO `results` VALUES (80, 33, '2006-02-06 22:45:24', '2', '14 24 4 22 1', 5, 
0); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
 
INSERT INTO `teachers` VALUES (1, 'Teacher1', '123'); 
INSERT INTO `teachers` VALUES (2, 't', 't'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
 
INSERT INTO `users` VALUES (12, 'Anna', '123', 2); 
INSERT INTO `users` VALUES (10, 'Alex', '123', 2); 
INSERT INTO `users` VALUES (9, 'Tessy', '123', 2); 
INSERT INTO `users` VALUES (30, 'Tessy', '123', 1); 
INSERT INTO `users` VALUES (31, 'Kostas', '123', 1); 
INSERT INTO `users` VALUES (33, 'aa', 'aa', 2); 
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7.2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 

 

Α/Α Κείμενο προτύπου Πρώτη τιμή
παραμέτρου

Τελευταία τιμή
παραμέτρου Κατηγορία 

1 

program first; 
var 
time:integer; 
begin 
time:=PARAM; 
if  time<14 then 
  writeln("Good morning")
else  
  writeln('Good evening'); 
end. 

1 24 Δομή επιλογής
(if) 

2 

Program test; 
var 
i:integer; 
begin 
for i:=1 to param do 
    write(i); 
end. 

1 10 Επανάληψης
(For) 

3 

program test; 
var 
i,a,sum:integer; 
begin 
sum:=0; 
for i:=1 to PARAM do 
begin 
  sum:=sum+i 
end; 
writeln (sum); 
end. 

5 10 Επανάληψης
(For) 

4 

Program test; 
var 
grade:integer; 
begin 
grade:=param; 
if grade<30 then 
  writeln('kopikes') 
else 
  writeln('perases') 
end. 

0 60 Δομή επιλογής
(if) 

5 Program test; 
var -50 50 Απόδοσης 

τιμής 
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a:string; 
b:integer; 
begin 
 a:='num '; 
 b:=PARAM; 
 write(a); 
 write(b); 
end. 

6 

Program test; 
var 
sum:integer; 
count:integer; 
begin 
count:=PARAM; 
repeat 
  count:=count+1; 
  sum:=sum+count; 
until (count>10); 
end. 

1 10 Επανάληψης
(Repeat) 

10 

Program test; 
Var 
num:integer; 
result:string; 
begin 
num:=param; 
result:='other'; 
case num of 
  0,1,2,3,4 : result:='bad'; 
  5,6,7 : result:='good'; 
  8,9,10 : result:='excellent';
end; 
end. 
   

1 20 Case 
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