
  

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο – Τκήκα Πιεξνθνξηθήο 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

«Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

 

 

Μεηαπηπρηαθή Δηαηξηβή 

 

 Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη custom eLearning εφαρμογής 

Implementation of custom eLearning application 

Ολνκαηεπώλπκν Φνηηεηή Κατερίνα Υραγκιαδάκη 

Παηξώλπκν Νικόλαος 

Αξηζκόο Μεηξώνπ ΜΠΠΛ/13080 

Δπηβιέπσλ ΒΙΡΜΟΤ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία Παξάδνζεο 10/12/2017 

  

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Καηεξίλα Φξαγθηαδάθε 

  
Τίηινο δηαηξηβήο: Αλάπηπμε custom eLearning εθαξκνγήο 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

 

 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

(ππνγξαθή) (ππνγξαθή) 

Όλνκα Δπώλπκν 

Βαζκίδα 

Όλνκα Δπώλπκν 

Βαζκίδα 

Όλνκα Δπώλπκν 

Βαζκίδα 

 

  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Καηεξίλα Φξαγθηαδάθε 

  
Τίηινο δηαηξηβήο: Αλάπηπμε custom eLearning εθαξκνγήο 3 
 

 

Πίνακας περιεχομένων 

Πεξίιεςε ....................................................................................................................................................... 4 

Abstract ......................................................................................................................................................... 4 

1 Δηζαγσγή .............................................................................................................................................. 5 

2 Γλσζηέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ................................................................................ 6 

3 Η ιύζε ................................................................................................................................................. 11 

3.1 Πξνδηαγξαθέο αλάπηπμεο ........................................................................................................... 11 

3.1.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ...................................................................................................... 11 

3.1.2 Με ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ................................................................................................. 12 

3.2 UML δηαγξάκκαηα ....................................................................................................................... 12 

3.3 Πιαηθόξκα αλάπηπμεο ................................................................................................................ 14 

3.3.1 Δθαξκνγή ............................................................................................................................ 14 

3.3.2 Βάζε δεδνκέλσλ ................................................................................................................. 14 

3.3.3 Web server .......................................................................................................................... 15 

4 Οδεγίεο ρξήζεο ................................................................................................................................... 16 

4.1 Σύλδεζε ....................................................................................................................................... 16 

4.2 Λεηηνπξγίεο καζεηή...................................................................................................................... 17 

4.2.1 Δγγξαθή .............................................................................................................................. 18 

4.2.2 Αλάγλσζε ζεσξίαο ............................................................................................................. 19 

4.2.3 Τεζη – απνηειέζκαηα .......................................................................................................... 21 

4.2.4 Πξόνδνο .............................................................................................................................. 23 

4.3 Λεηηνπξγίεο θαζεγεηή .................................................................................................................. 24 

4.3.1 Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία πιηθνύ ζεσξίαο ........................................................................ 25 

4.3.2 Δηζαγσγή εξσηήζεσλ ......................................................................................................... 29 

5 Σπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο ........................................................................................ 33 

6 Παξαπνκπέο ....................................................................................................................................... 34 

Παξάξηεκα: Σρήκα βάζεο δεδνκέλσλ........................................................................................................ 35 

 

  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Καηεξίλα Φξαγθηαδάθε 

  
Τίηινο δηαηξηβήο: Αλάπηπμε custom eLearning εθαξκνγήο 4 
 

 

Περίληψη 

 

Σηε δηαηξηβή απηή πινπνηείηαη custom desktop εθαξκνγή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ eLearning θαη 
παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζρεηηθό πεδίν εθαξκνγώλ. Η εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ ύπαξμε ξόισλ 
ζπζηήκαηνο, ην authoring πιηθνύ θαη δηαδηθαζίεο δνθηκαζίαο. Παξνπζηάδνληαη, επηπιένλ, νη πξνδηαγξαθέο 
ιεηηνπξγίαο, ε αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο θαη νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο πινπνίεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This thesis involves the implementation of a custom desktop eLearning application and the brief 

presentation of the relevant business field at its current status. The application contains roles, authoring 

and examination features. Functional requirements, system architecture and implementation details are, 

also, provided. 
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1 Εισαγωγή 

Η παξνύζα δηαηξηβή πξαγκαηεύεηαη ηελ πξνδηαγξαθή θαη ηελ αλάπηπμε εξγαιείνπ δηαρείξηζεο ζρνιηθνύ 
πιηθνύ. Τν εξγαιείν ζα είλαη δηαζέζηκν ζε δηδάζθνληεο γηα εκπινπηηζκό ηνπ πιηθνύ θαη ζε καζεηέο γηα 
κειέηε ηεο ύιεο θαη ηε δηεμαγσγή δνθηκαζηώλ (ηεζη). 

Η εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξίαο ζε νηθηαθά θαη ζρνιηθά πεξηβάιινληα έρεη αλνίμεη ην δξόκν γηα 
ηε αλάπηπμε θαη ρξήζε εθαξκνγώλ πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ θαη ζα βειηηώζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 
αιιά θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζπληζησζώλ ηεο. 

Υπάξρεη πιεζώξα επηινγώλ σο πξνο ηα έηνηκα ειεθηξνληθά εξγαιεία ελαπόζεζεο θαη δηακνηξαζκνύ 
πιηθνύ, ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη απηναμηνιόγεζεο. Η εμεηδίθεπζε, δε, απηώλ έρεη θηάζεη ζην ζεκείν νη 
επίζεκεο εμεηάζεηο πηζηνπνηήζεσλ από δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνύο λα δηεμάγνληαη από 
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν (π.ρ. [1]). Η αλάπηπμε custom εξγαιείσλ είλαη κηα 
αθόκα επηινγή όηαλ νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο. 

Με ηελ ηειεπηαία, απηή, πεξίπησζε, αζρνιείηαη θπξίσο ε παξνύζα δηαηξηβή θαη ζηα επόκελα θεθάιαηα 
αλαιύεηαη ε αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο θαη παξαηίζεηαη ην απνηέιεζκα κε ηε κνξθή πεγαίνπ 
θώδηθα, εθηειέζηκνπ αξρείνπ θαη ζηηγκηνηύπσλ νζόλεο. 
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2 Γνωστές εφαρμογές στον τομέα της εκπαίδευσης 

Δλδεηθηηθό ηεο πιεζώξαο ησλ δηεηηζέκελσλ εθαξκνγώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην eLearning είλαη όηη ελ έηεη 
2017, πεξί ηα 40 εθαηνκύηηα hits εκθαλίδνληαη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Google θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ 
όξσλ “elearning tools”. Σηε, δε πξώηε ζειίδα, πιελ ησλ πιεξσκέλσλ θαηαρσξήζεσλ, νη ππόινηπεο 
ζειίδεο ππόζρνληαη έλα άζξνηζκα πεξί ηηο 500 εθαξκνγέο, δσξεάλ ή ζπλδξνκεηηθέο. 
 

 

Εηθόλα 1: Η δηαζεζηκόηεηα εθαξκνγώλ 
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Η πνηθηιία απηή νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, ζήκεξα, αθόκα θαη νη κηθξνί ζρνιηθνί – θξνληηζηεξηαθνί 
νξγαληζκνί θαηαθεύγνπλ ζε απηέο ηηο ιύζεηο γηα αλάξηεζε ηνπ πιηθνύ ηνπο πξνο κειέηε θαη 
απηναμηνιόγεζε από ηνπο καζεηέο. Πνιιώ κάιινλ, ηα κεγάια παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη νη εηαηξείεο 
πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο θάλνπλ θαηά θόξνλ ρξήζε εξγαιείσλ 
eLearning θαη δε δηζηάδνπλ λα εγγξάθνληαη ζε αθξηβά ζπλδξνκεηηθά παθέηα. 

 

Εηθόλα 2: Ελδεηθηηθό ηίκεκα γηα ηελ αγνξά eLearning εξγαιείωλ [2] 

 

Η παξαθάησ εηθόλα (πεγή: [3]) παξνπζηάδεη θαη ζπγθξηηθό πίλαθα κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εθαξκνγώλ σο 
πξνο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Εηθόλα 3: Σπγθξηηηθόο πίλαθαο εθαξκνγώλ eLearning [3] 

 
Δλδεηθηηθά, επηιέγεηαη ε εθαξκνγή “Elucidat” [5] πξνο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκό. Η εθαξκνγή απηή [2] 
δηαζέηεη πξνθαζνξηζκέλα templates, ζέκαηα θαη ζηνηρεία collaboration ζε έλα θηιηθό πξνο ην ρξήζηε 
πεξηβάιινλ. Δίλαη ζηεκέλε εμνινθιήξνπ ζε HTML5 θαη νη εθπαηδεπηέο κπνξνύλ λα ζηήλνπλ ην πιηθό ηνπο 
ζε browser ππνινγηζηή ή θαη άιιεο ζπζθεπήο. 
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Εηθόλα 4: Η δηεπαθή ρξήζηε ηνπ Elucidat [2] 
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Εηθόλα 5: Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Elucidat 
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3 Η λύση 

 

3.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης 

Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο αθνινπζνύλ ζε ειεύζεξν θείκελν νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 

3.1.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 

Ωο πξνο ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ε εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

Δγγξαθή - Σύλδεζε 

1. Μόλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ είζνδν ζηελ εθαξκνγή 
2. Θα ππάξρνπλ 2 είδε ξόισλ, απηή ηνπ θαζεγεηή θαη απηή ηνπ καζεηή. 
3. Η αξρηθή εγγξαθή ησλ ρξεζηώλ – καζεηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ίδηνπο κε 

ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο θόξκα. 
4. Η αξρηθή εγγξαθή ησλ ρξεζηώλ – θαζεγεηώλ δελ αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη ζα γίλεηαη εθηόο 

ζπζηήκαηνο από ην δηαρεηξηζηή. 
5. Τα ππνρξεσηηθά πεδία γηα εγγξαθή καζεηή ζα είλαη: Όλνκα, Δπίζεην, Email, Όλνκα ρξήζηε 

(username), Κσδηθόο (password) 
6. Καηά ηελ εγγξαθή ζα γίλεηαη έιεγρνο ζην πεδίν “Email” γηα ην αλ είλαη απνδεθηή ε ζύληαμε. 

Τν πιηθό καζήκαηνο 

7. Η ζεσξία ζα ρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα θαη ηα θεθάιαηα ζε ππνθεθάιαηα 
8. Κάζε θεθάιαην ζα έρεη δηαθξηηή αξίζκεζε θαη ηίηιν. 
9. Κάζε ππνθεθάιαην ζα έρεη ηίηιν θαη πιηθό θεηκέλνπ, εηθόλαο θαη βίληεν. Τα 2 ηειεπηαία ζα είλαη 

πξνεξαηηηθά γηα θάζε ππνθεθάιαην. 
10. Πξναηξεηηθά θαη αλά θεθάιαην ζα ππάξρνπλ ππνθεθάιαηα κε ηελ έλδεημε «έμηξα πιηθό» ή «extra» 

πνπ ζα απεπζύλνληαη κόλν ζε αδύλακνπο καζεηέο ζηα θεθάιαηα απηά. 
11. Γηα ηε δηαγξαθή θεθαιαίνπ είλαη ππνρξεσηηθό λα έρεη πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ ππνθεθαιαίσλ 

ηνπ. 

Τα ηεζη 

12. Θα ππάξρνπλ 2 εηδώλ ηεζη: αλά θεθάιαην θαη επαλαιεπηηθν. 
13. Θα ππάξρνπλ 3 είδε εξσηήζεσλ: Πνιιαπιήο επηινγήο, Σσζηνύ – ιάζνπο θαη ζπκπιήξσζεο 

θελώλ. 
14. Οη αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζα έρνπλ 4 πηζαλέο απαληήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ κία είλαη ε 

ζσζηή. 
15. Οη αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελώλ ζα έρνπλ από 1 έσο θαη 4 θελά. 
16. Όια ηα ηεζη ζα θάλνπλ ρξήζε όισλ ησλ εηδώλ εξσηήζεσλ κε ηπραία επηινγή. 
17. Τα ηεζη αλά θεθάιαην ζα έρνπλ 10 εξσηήζεηο θαη ηα επαλαιεπηηθά ηεζη ζα έρνπλ 30 εξσηήζεηο. 

Γπλαηόηεηεο ρξεζηώλ – καζεηώλ 

18. Οη βαζηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ ζα είλαη ε αλάγλσζε ηεο ζεσξίαο/ύιεο αλά θεθάιαην, ε 
δνθηκαζία ηεζη αλά θεθάιαην, ε δνθηκαζία επαλαιεπηηθνύ ηεζη, ε πξόζβαζε ζηα ηζηνξηθά 
ζηνηρεία πξνόδνπ – επηδόζεσλ ζηα ηεζη θαη ε έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 

19. Οη καζεηέο ζα έρνπλ πξόζβαζε κόλν ζηα δηθά ηνπο ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνόδνπ – επηδόζεσλ. 
20. Η πξόνδνο – επίδνζε ηνπ καζεηή θαζνξίδεηαη από ηελ θαιύηεξε επίδνζε επί ηνηο εθαηό πνπ έρεη 

επηηπρεη ζε θάζε θεθάιαην θαη ζε επαλαιεπηηθό ηεζη. 
21. Θα έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα απνζπάζκαηα ζεσξίαο/ύιεο πιελ ηεο παξαθάησ πεξίπησζεο. 
22. Θα ππάξρεη extra πιηθό πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκν κόλν από ηνπο καζεηέο πνπ εκθάληζαλ ζρεηηθή 

αδπλακία. 
23. Η αδπλακία αλά θεθάιαην ζα εληνπίδεηαη κεηά από δνθηκαζίεο ηεζη ζηα θεθάιαηα θαη εθόζνλ ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή είλαη θάησ από 50%. 
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24. Η αδπλακία ζα αίξεηαη κεηά από δνθηκαζία ηεζη όπνπ ε επίδνζε ηνπ καζεηή είλαη ίζε ή 
κεγαιύηεξε από 50%. 

25. Καηά ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο θαη ηα ηεζη, νη καζεηέο ζα πιεγνύληαη από ππνθεθάιαην ζε 
ππνθεθάιαην θαη από εξώηεζε ζε εξώηεζε κε ηε βνήζεηα θνπκπηώλ «Δπόκελν». Σηε ζεσξία ζα 
ππάξρεη θαη ε επηινγή «Αξρή» θαη ε επηινγή «Πξνεγνύκελν». Σηα ηεζη θαη, ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
ηειεπηαία εξώηεζε, ζα ππάξρεη ε επηινγή «Υπνβνιή». 

26. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ελόο ηεζη, ν καζεηήο ζα ελεκεξώλεηαη άκεζα γηα ηελ επίδνζή ηνπ. 

Γπλαηόηεηεο ρξεζηώλ – θαζεγεηώλ 

27. Οη βαζηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ ζα είλαη Η δηαρείξηζε ηεο ύιεο – ζεσξίαο, ε δηαρείξηζε ησλ 
ηεζη θαη ε έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 

28. Η δηαρείξηζε ηεο ύιεο – ζεσξίαο απνηειείηαη από ηελ ελέξγεηα ηεο εηζαγσγήο λένπ θεθαιαίνπ, 
ηεο εηζαγσγήο λένπ ππνθεθαιαίνπ, ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ νλόκαηνο θεθαιαίνπ, ηεο επεμεξγαζίαο 
νλόκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ ππνθεθαιαίνπ, θαζώο θαη ηεο δηαγξαθήο θεθαιαίσλ θαη 
ππνθεθαιαίσλ. 

29. Η δηαρείξηζε ησλ ηεζη απνηειείηαη από ηελ εηζαγσγή λέσλ εξσηήζεσλ ησλ 3 δηαζέζηκσλ ηύπσλ 
αλά θεθάιαην, θαζώο θαη δηαγξαθή εξσηήζεσλ. 

 

3.1.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 

Ωο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο: 

1. Η εθαξκνγή είλαη ηύπνπ Desktop Application θαη όρη Web-based. 
2. Οη θόξκεο ηεο εθαξκνγήο ζα έρνπλ ζηαζεξό κέγεζνο, ην νπνίν ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

κηθξόηεξν από ηελ νζόλε ελόο laptop 14 ηληζώλ. 
3. Οη θσδηθνί πξόζβαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε θόξκα εηζόδνπ αιιά θαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα είλαη θξππηνγξαθεκέλνη θαηά SHA256 [1]. 
4. Όιεο νη εμαηξέζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

θαηάιιεια κελύκαηα, θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. 
5. Σηε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ. 

 

3.2 UML διαγράμματα 

Αθνινπζνύλ ηα δηαγξάκκαηα ρξήζεο πξώηνπ επηπέδνπ πνπ αθνξνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα 
εθηειέζεη ζηελ πινπνηεζείζα εθαξκνγή ν ξόινο ηνπ καζεηή θαη ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή. 
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Εηθόλα 6: Δηάγξακκα πεξίπηωζεο ρξήζεο καζεηή 
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Εηθόλα 7: Δηάγξακκα πεξίπηωζεο ρξήζεο θαζεγεηή 

 

3.3 Πλατφόρμα ανάπτυξης 

 

3.3.1 Εφαρμογή 

Η πιαηθόξκα αλάπηπμεο πνπ επειέγε είλαη ην Microsoft Visual Studio Enterprise 2017, έθδνζεο 15.3.2, ε 
γιώζζα αλάπηπμεο είλαη ε Visual C# 2017 θαη ε πιαηθόξκα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ην Microsoft 
.NET Framework έθδνζεο 4.7.02046. 

 

3.3.2 Βάση δεδομένων 

Ωο ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ επειέγε ε MySQL, έθδνζεο 5.7.14 - MySQL Community 
Server (GPL) κέζσ ηεο πιαηθόξκαο Wampserver έθδνζεο 3.0.6 64bit. Τν ζρήκα ηεο ζρεζηαθήο βάζεο 
δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύμακε παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. 
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3.3.3 Web server 

Ο εμππεξεηεηήο ηζηνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή είλαη ν Apache, έθδνζεο 2.4.23 (Win64) PHP/5.6.25 

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο Wampserver έθδνζεο 3.0.6 64bit. 
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4 Οδηγίες χρήσης 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη κε ζηηγκηόηππα νζόλεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο θαη ε 

θάιπςε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη απαηηήζεσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.1. θαη 3.2. 

4.1 ύνδεση 

 

Εηθόλα 8: Η θόξκα εηζαγωγήο ζηνηρείωλ εηζόδνπ 

 

Καηά ηελ απόπεηξα ζύλδεζεο ζηε εθαξκνγή όπνπ εκθαλίδεηαη ε εηθόλα παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε 

εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ νλόκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνύ ππάξρεη ην παξαθάησ κήλπκα ζθάικαηνο. 

 

 

Εηθόλα 9: Τν κήλπκα ζθάικαηνο θαηά ηελ εηζαγωγή ζηνηρείωλ εηζόδνπ 
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4.2 Λειτουργίες μαθητή 

Καηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή κεηά από επηηπρή εηζαγσγή ζηνηρείσλ εηζόδνπ, ν ξόινο ηνπ καζεηή 

βιέπεη ηελ παξαθάησ θόξκα. 

 

 

Εηθόλα 10: Η θύξηα θόξκα καζεηή 
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4.2.1 Εγγραφή 

Η δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο καζεηή γίλεηαη δηα ηεο αληίζηνηρεο θόξκαο, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε όισλ 

ησλ ζηνηρείσλ θαη, εηδηθά γηα ην πεδίν ηεο δηεύζπλζεο email, γίλεηαη επηπιένλ ζπληαθηηθόο έιεγρνο. Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο θαίλνληαη ζηα επόκελα ζηηγκηόηππα ζπζηήκαηνο. 

 

 

Εηθόλα 11: Η θόξκα εγγξαθήο καζεηή 

 

 

Εηθόλα 12: Μήλπκα ζθάικαηνο ζπκπιήξωζεο ππνρξεωηηθώλ πεδίωλ 
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Εηθόλα 13: Μήλπκα ζπληαθηηθνύ ζθάικαηνο ζηε δηεύζπλζε email 

 

4.2.2 Ανάγνωση θεωρίας 

Σηελ επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ κελνύ «Θεσξία» εκθαλίδεηαη επηπιένλ δπλαηόηεηα επηινγήο θεθαιαίνπ. 

 

 

Εηθόλα 14: Επηινγή θεθαιαίνπ γηα κειέηε ηεο ζεωξίαο 

 

Μεηά ηελ επηινγή θεθαιαίνπ, ν καζεηήο πινεγείηαη κεηαμύ ησλ ππνθεθαιαίσλ ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηθόλα. 
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Εηθόλα 15: Πινήγεζε ζηε ζεωξία ελόο θεθαιαίνπ 
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4.2.3 Σεστ – αποτελέσματα 

Σηελ επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ κελνύ «Τεζη» εκθαλίδεηαη επηπιένλ δπλαηόηεηα επηινγήο θεθαιαίνπ, όπσο 

αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ελόηεηα ηεο ζεσξίαο. Αθνινύζσο, ν καζεηήο πινεγείηαη ζηηο εξσηήζεηο θαη 

ηειηθώο βιέπεη ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο. Οη ελέξγεηεο απηέο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζηηγκηόηππα. 

 

 

Εηθόλα 16: Πινήγεζε ζηηο εξωηήζεηο ηωλ ηεζη αλά θεθάιαην 
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Εηθόλα 17: : Πινήγεζε ζηηο εξωηήζεηο ηνπ επαλαιεπηηθνύ ηεζη 

 

Εηθόλα 18: Τν απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη ακέζωο κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ εξωηήζεωλ/απαληήζεωλ 
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4.2.4 Πρόοδος 

Σηελ επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ κελνύ «Πξόνδνο» εκθαλίδεηαη λέα θόξκα κε ηηο ζπλνιηθέο επηδόζεηο ηνπ 

καζεηή αλά θεθάιαην, ζην επαλαιεπηηθό ηεζη, θαζώο θαη ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην εάλ ζε θάπνηα 

θεθάιαηα έρεη δηαπηζησζεί αδπλακία θαη έρεη παξαζρεζεί ε δπλαηόηεηα κειέηεο επηπιένλ πιηθνύ. 

 

 

Εηθόλα 19: Η θόξκα αλαθνξάο πξνόδνπ καζεηή 
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4.3 Λειτουργίες καθηγητή 

Καηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή κεηά από επηηπρή εηζαγσγή ζηνηρείσλ εηζόδνπ, ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή 

βιέπεη ηελ παξαθάησ θόξκα. 

 

 

Εηθόλα 20: Η θύξηα θόξκα θαζεγεηή 
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4.3.1 Εισαγωγή και επεξεργασία υλικού θεωρίας 

Σηελ επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ κελνύ «Γηαρείξηζε ύιεο» εκθαλίδεηαη ππνκελνύ γηα επηινγή κεηαμύ 

εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο. Αλ επηιεγεί εηζαγσγή, εκθαλίδεηαη επηπιένλ δπλαηόηεηα επηινγήο 

θεθαιαίνπ θαη ν θαζεγεηήο θαιείηαη λα εηζαγάγεη λέν ππνθεθάιαην ή θαη λέν θεθάιαην. 

 

Εηθόλα 21: Επηινιή εηζαγωγήο λένπ θεθαιαίνπ ή ππνθεθαιαίνπ 

 

 

Εηθόλα 22: Εηζαγωγή λένπ θεθαιαίνπ 
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Εηθόλα 23: Εηζαγωγή λένπ ππνθεθαιαίνπ 

 

Αληίζηνηρα, αλ επηιεγεί επεμεξγαζία πιηθνύ, εκθαλίδεηαη επηπιένλ δπλαηόηεηα επηινγήο θεθαιαίνπ θαη ν 

θαζεγεηήο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ππάξρνλ ππνθεθάιαην ή λα ηξνπνπνηήζεη ην όλνκα θεθαιαίνπ. Σε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο θεθαιαίνπ, ε ηξνπνπνίεζε αθνξά κόλν ην όλνκα θαη όρη ηνλ αξηζκό 

θεθαιαίνπ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζηηγκηόηππα. 
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Εηθόλα 24: Επηινγή επεμεξγαζίαο θεθαιαίνπ 

 

 

Εηθόλα 25: Η θόξκα επεμεξγαζίαο νλόκαηνο θεθαιαίνπ 
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Εηθόλα 26: Η θόξκα επεμεξγαζίαο ππνθεθαιαίνπ 
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4.3.2 Εισαγωγή ερωτήσεων 

Σηελ επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ κελνύ «Γηαρείξηζε εξσηήζεσλ» εκθαλίδεηαη επηπιένλ δπλαηόηεηα επηινγήο 

θεθαιαίνπ θαη ν θαζεγεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ην θεθάιαην γηα ην νπνίν ζα εηζαγάγεη εξώηεζε. 

 

 

Εηθόλα 27: Επηινγή θεθαιαίνπ γηα εηζαγωγή εξώηεζεο 

 

Έπεηηα, ν θαζεγεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο θαη, αλαιόγσο απηήο ηεο επηινγήο, 

παξνπζηάδεηαη ε αληίζηνηρε θόξκα εηζαγσγήο εξώηεζεο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ελ ιόγσ ζηηγκηόηππα. 
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Εηθόλα 28: Επηινγή ηύπνπ εξώηεζεο 

 

 

Εηθόλα 29: Εηζαγωγή εξώηεζεο ηύπνπ ζπκπιήξωζεο θελώλ 
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Εηθόλα 30: Εηζαγωγή εξώηεζεο ηύπνπ πνιιαπιήο επηινγήο 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Καηεξίλα Φξαγθηαδάθε 

  
Τίηινο δηαηξηβήο: Αλάπηπμε custom eLearning εθαξκνγήο 32 
 

 

Εηθόλα 31: Εηζαγωγή εξώηεζεο ηύπνπ ζωζηό - ιάζνο 
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5 υμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Η πινπνηεζείζα εθαξκνγή ηθαλνπνηεί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.1.1. Η 

πιαηθόξκα ηνπ Microsoft Visual Studio ζε ζπλδπαζκό κε έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

όπσο ε MySQL πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ελ πξνθεηκέλσ, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη άξηζηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

custom εθαξκνγήο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ελόο ζρνιείνπ, θξνληηζηεξίνπ ή 

αθαδεκατθνύ νξγαληζκνύ. 

Πηζαλέο βειηηώζεηο ζα απνηεινύζαλ ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζε Web πεξηβάιινλ (π.ρ. ASP .NET) γηα 

λα κελ ππάξρεη ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο desktop client, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζή ηεο κε ηελ 

πξνζζήθε πνιπκεζηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη κε ηελ εηζαγσγή πεξηζζόηεξσλ ξόισλ ζην ζύζηεκα (πηζαλόλ 

ηεο γξακκαηείαο). Η δηεύξπλζε, επίζεο, ηεο εθαξκνγήο γηα δηαρείξηζε αηζνπζώλ, ζπλαληήζεσλ θαη 

εμεηάζεσλ ζα ιεηηνπξγνύζε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζή ηεο. 
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6 Παραπομπές 
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[2] https://myelearningworld.com/top-10-authoring-tools-to-deliver-engaging-courses/ 

[3] https://www.pcmag.com/roundup/348022/the-best-elearning-authoring-tools 

[4] https://elearningindustry.com/the-ultimate-list-of-html5-elearning-authoring-tools 

[5] https://www.elucidat.com/ 

[1] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.security.cryptography(v=vs.110).aspx 
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Παράρτημα: χήμα βάσης δεδομένων 

 

 


