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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή γηα ηνπ καζεηέο ηεο 
Γ‟  Λπθείνπ πνπ αθνξά ην ζρνιηθφ κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο». Ζ εθαξκνγή απηή ζα 
πεξηέρεη εθηφο απφ ηελ ζεσξία πνπ είλαη βαζηζκέλε ζην αληίζηνηρν ζρνιηθφ βηβιίν, θαη αζθήζεηο 
πάλσ ζηελ δηδαζθφκελε ζεσξία ζε κνξθή σζηνχ – Λάζνπο θαη πνιιαπιήο επηινγήο, πξνθεηκέλνπ 
ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα θάλεη πεξηζζφηεξε εμάζθεζε. 

Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα, αξθεί λα θάλεη 
εγγξαθή. Μπνξεί ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζηελ πιαηθφξκα ζπκπιεξψλνληαο ζσζηά ηα 
ζηνηρεία ηνπ, λα δηαβάζεη ηηο ελφηεηεο ζεσξίαο, λα θάλεη ην ηεζη κε ηηο εξσηήζεηο, λα δεη ηα 
απνηειέζκαηα θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα 
ζηαηηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε, φπσο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηά ηελ εγγξαθή 
ηνπ ζην ζχζηεκα. 

ABSTRACT 

In the present postgraduate thesis is presented the educational application for the students of Third 
Class of Lyceum School concerning the school lesson “Principles of Economic Theory”. This 
application will contain, in addition to the theory based on corresponding school, exercises True or 
False and Multiple choice, in order to do more practice. 

 Any user can access in the application, if he has registered to it. The user can log in the 
application with the correct username and password, he can read the modules of the theory, do the 
test with the exercises, see his results and communicate with the application manager. Finally, it is 
noted that the statistics of each user are entered in the database system. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ηηο κέξεο καο, ε αιήζεηα είλαη φηη νη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο είλαη ξαγδαίεο. Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ, ε πηνζέηεζε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ είλαη ζρεδφλ απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 
βειηηψλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαζψο επίζεο θαη λα αλαβαζκίδνληαη ηα ζπζηήκαηα 
εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη. Δίλαη θνηλή γλψκε ηελ ζήκεξνλ εκέξα, φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο 
έρεη δείμεη έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν φζνλ αθνξά  ηελ εθπαίδεπζε, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ ηειε- 
εθπαίδεπζε. 

Με άιια ιφγηα, ε ειεθηξνληθή κάζεζε  ή αιιηψο e-learning είλαη κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο 
ηνπ ρξήζηε εμ‟ απνζηάζεσο. Ζ εθπαίδεπζε απηή, γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ζ 
εθπαίδεπζε απηή κπνξεί λα ρσξηζηεί:  

 ζε εθπαίδεπζε κε ζχλδεζε (online),  

 ζε εθπαίδεπζε ρσξίο ζχλδεζε (offline). 

Ζ εθπαίδεπζε κε ζχλδεζε είλαη απηή πνπ πξέπεη ν ρξήζηεο λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην 
δηαδίθηπν, ελψ ε εθπαίδεπζε ρσξίο ζχλδεζε είλαη απηή πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζχλδεζε, απιά κπνξεί λα 
είλαη απνζεθεπκέλε ε εθαξκνγή ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ή ζηνλ ππνινγηζηή καο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο  ειεθηξνληθήο 
εθπαίδεπζεο ζην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ηεο Γ‟ ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ. Ζ εθαξκνγή 
απηή πξνζθέξεη ζην ρξήζηε θάπνηα θεθάιαηα ζεσξίαο θαζψο θαη αξθεηέο αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξέζεη λα εμαζθεζεί ζην κάζεκα απηφ. Σν είδνο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ηελ 
ρξεζηκνπνηήζνπλ είλαη δηάθνξνη, κεηαμχ απηψλ καζεηέο ηεο Γ‟ Λπθείνπ ή νη γνλείο ηνπο αθφκα θαη 
δηάθνξνη εμσζρνιηθνί ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα δηαβάζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ.  

Σν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί 
θπξηφηεξα ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο, δηφηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ζα 
είλαη καζεηέο, νη νπνίνη ίζσο θαη λα κελ έρνπλ δηαρεηξηζηεί μαλά κηα ηέηνηα εθαξκνγή. Σν ζχζηεκα ζα 
είλαη ζπλδεδεκέλν κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ζα θξαηάεη δηάθνξεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηνλ δηαρεηξηζηή, θαζψο επίζεο ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν, πξνθεηκέλνπ κειινληηθά λα κπνξνχλ λα 
γίλνπλ δηάθνξεο επεθηάζεηο. 

Αξρηθά, ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζρεηηθά κε ην κάζεκα, αιιά θαη ηελ θηινζνθία ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνχ, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζα ζέζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο θαη πσο απηή ε 
εθαξκνγή εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηελ πξφνδν ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ην 
κάζεκα. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο απαηηήζεηο, ηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηα εξγαιεία πνπ 
ζπληέιεζαλ γηα ηελ πινπνίεζε απηήο.  

Δπηπξνζζέησο, ζα αλαιχζνπκε θαη ζα πεξηγξάςνπκε πην δηεμνδηθά ην ζχζηεκα, πσο απηφ 
ιεηηνπξγεί, θαζψο θαη ζα παξνπζηάζνπκε δηάθνξεο εηθφλεο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο. 
Σέινο, ζα αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη νη κειινληηθέο πξνεθηάζεηο απηήο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θ. Μαξία Βίξβνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη 
θαζνδήγεζή ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. Δπραξηζηψ πνιχ επίζεο ηνλ θ. 
Γεψξγην Σζηρξηληδή θαη ηνλ θ. Δπζχκην Αιέπε πνπ κε ηίκεζαλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηξηκειή 
επηηξνπή κνπ. 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εηιηθξηλά ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ εζηθή ηνπο 
ππνζηήξημε. Σνπο επραξηζηψ πνπ βξίζθνληαη δίπια κνπ ζπλερψο θαη ζηηο επηηπρίεο αιιά θαη ζηηο 
απνηπρίεο, πξνζπαζψληαο ην θαιχηεξν γηα κέλα αιιά θαη ζηεξίδνληαο κε ζε θάζε θαηλνχξην κνπ 
μεθίλεκα. 
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1. Εισαγωγή 

 
Ζ πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε έρεη απνδεηρηεί ζε πνιιέο έξεπλεο φηη ελίζρπζε  ηελ εθπαίδεπζε, 
γηαηί πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή αληίιεςε πνπ απνδείρηεθε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπφκελσλ.  

Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, δηφηη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
ζην ρξήζηε λα εθπαηδεχεηαη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή. ηηο κέξεο καο, ε δσή ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ 
ππνινγηζηψλ ζα θαηλφηαλ γηα θάπνηνπο πνιχ δπζθνιφηεξε. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε 
ηερλνινγία έρεη θέξεη κεγάιε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηνπο 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Ζ εθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζηψλ δελ έρεη μεθηλήζεη ηψξα, αιιά απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα. 
Πεξίπνπ ην 1960, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ  ηάλθνξλη νη θαζεγεηέο Patrick Suppes θαη Richard C. 
Atkinson επηρείξεζαλ δηάθνξεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε παηδηά Γεκνηηθνχ ηεο 
Καιηθφξληα  ηα Μαζεκαηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο φπσο είλαη πνιχ θπζηθφ, αιιά θαη ηα πεξηερφκελα 
ησλ καζεκάησλ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ αλάπηπμε απηή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 
δσή καο. 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ καζήκαηνο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» είλαη 
κηα εθαξκνγή εθπαίδεπζεο νξηζκέλσλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο‟ πνπ 
δηδάζθεηαη ζηα παηδηά ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Ζ εθαξκνγή απηή έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη απνζηήζηζε ηνπ καζήκαηνο. Πεξηέρεη ελφηεηεο ζεσξίαο θαη εξσηήζεηο  
πνιιαπιήο επηινγήο θαη σζηνχ-Λάζνπο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη πην 
εχθνια ηελ ζεσξία ηνπ. 

Ζ εθαξκνγή απηή  έρεη ζρεδηαζηεί κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ κε έλαλ άιιν δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν απφ απηφλ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη. Θα πξνζπαζήζεη λα ηνπο δψζεη ψζεζε γηα πεξηζζφηεξε 
εμάζθεζε, δηαβάδνληαο ζεσξία θαη απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα πην ραξνχκελν 
θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ απ‟ φηη έλα βηβιίν. Θα κπνξνχλ ζην ηέινο λα βιέπνπλ ηα ιάζε ηνπο, 
αιιά θαη ζε πνην θεθάιαην έρνπλ αδπλακία, πξνθεηκέλνπ λα επηθεληξσζνχλ ηελ επφκελε θνξά ζε 
απηφ. 

Απηή ε εθαξκνγή δεκηνπξγήζεθε πηζηεχνληαο φηη έλα παηδί ζα έρεη πεξηζζφηεξε φξεμε γηα 
δηάβαζκα αλ βιέπεη έλα πεξηβάιινλ κε φκνξθεο εηθφλεο θαη ραξνχκελα ρξψκαηα, ζπγθξηηηθά κε έλα 
βηβιίν. Με ηελ εθαξκνγή απηή επειπηζηνχκε ζε κηα θαζεκεξηλή εμάζθεζε, φπνπ ην δηάβαζκα ζην 
ζπίηη ζα γίλεηαη πην επράξηζηα. 

1.1 Πλεονεκτήματα της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση  

 Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη ππνινγηζηέο έρνπλ απνδείμεη φηη δηαζέηνπλ ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 
πνιχ εχθνια κπνξεί λα πξνζειθχνπλ άηνκα πξνο ηελ εθπαίδεπζε. Ζ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε απ‟ 
φηη θαίλεηαη έρεη έιιεηςε ζε κεξηθά απφ απηά. 

Έλα ηξαληαρηφ παξάδεηγκα είλαη ην θείκελν, ην νπνίν είλαη θαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 
εξγαιεία ησλ ππνινγηζηψλ. Σν θείκελν ζε ππνινγηζηή δηαζέηεη πνιιά επηπιένλ  ραξαθηεξηζηηθά, ζε 
ζρέζε κε ην θείκελν ζε βηβιίν. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη, ην ρξψκα, ηα θηλνχκελα ζρέδηα, ηα 
γξαθηθά, ε ηξηζδηάζηαηε κνξθή αιιά θαη ν ήρνο. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 
κέζα ζε δεπηεξφιεπηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο. Έλα βηβιίν απφ ηελ άιιε κεξηά, 
κπνξεί λα αιιάμεη ρξψκα ή ζηπι γξακκαηνζεηξάο αιιά απηφ ζα πάξεη αξθεηφ ρξφλν αιιά θαη 
θφζηνο έσο φηνπ λα επηηεπρζεί. 
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Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζηψλ είλαη πιένλ πην εχθνιε, γηαηί ν εθάζηνηε 
θαζεγεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη καζεζηαθφ πιηθφ - αζθήζεηο θαη θείκελα αλάινγα κε ην 
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ θαζελφο καζεηεπφκελνπ. ηηο κέξεο καο, ππάξρνπλ αξθεηά παηδηά κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα απηφ θάλεη ζαχκαηα, 
βνεζψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ εθπαηδεπηή, θάλνληαο πην εχθνιε θαη γξήγνξε ηελ δνπιεηά ηνπ, αιιά 
θαη ηνλ καζεηεπφκελν, θάλνληαο πην επράξηζην ην δηάβαζκά ηνπ.  

Αληίζηνηρν παξάδεηγκα είλαη φηαλ έλαο εθπαηδεπηήο έρεη λα θηηάμεη καζεζηαθφ πιηθφ γηα 
ελήιηθεο θαη γηα παηδηά. Ζ ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε ηνλ βνεζάεη λα κνξθνπνηήζεη  θαη λα θηηάμεη 
ηηο αζθήζεηο αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ, πνιχ πην εχθνια θαη πνιχ πην γξήγνξα. 

πκπεξαζκαηηθά, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηεπφκελσλ 
ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πιηθφ είλαη : 

 ε ειηθία,  

 ε παηδεία ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ  ππνινγηζηψλ, 

 ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή, 

 ην θχιν,  

 ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία,  

 νη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο, 

 ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

 ε ειηθία αλάγλσζεο, 

 ε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, 

 θαη ε κεηξηθή γιψζζα. 

  

Δπηπιένλ, άιιν έλα παξάδεηγκα ζεηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ φζνλ αθνξά ηνπο  ππνινγηζηέο 
ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην θείκελν είλαη ε γξακκαηνζεηξά. Ζ γξακκαηνζεηξά ζε έλα θείκελν γηα 
παηδηά Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απ‟ φηη ζε έλα θείκελν γηα έλα καζεηέο 
Παλεπηζηεκίνπ ή γηα έλα αζηείν άξζξν εθεκεξίδαο. Δπίζεο ην γεγνλφο ησλ ρξσκάησλ, βνεζάεη 
πνιχ ηνλ αλαγλψζηε. Ζ ρξήζε κηαο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο εθπαίδεπζεο έρνληαο δηάθνξα 
ρξψκαηα βνεζάεη ηνλ αλαγλψζηε ζηε  ςπρνινγία θαη ζηε δηάζεζε, ζε ζχγθξηζε κε  έλα απιφ 
εθηππσκέλν βηβιίν ή έλα ραξηί. 

Δπηπξνζζέησο ηα ρξψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζνπλ ηελ 
πξνζνρή θάπνηνπ. Σν ρξψκα είλαη κηα ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν εθπαηδεπηήο 
ζέιεη λα δψζεη έκθαζε ζε έλαλ νξηζκφ θαη ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην έληνλν ρξψκα ζην θείκελφ ηνπ, αο 
πνχκε ην θφθθηλν, ηφηε ζα θαηαθέξεη πην εχθνια λα πξνζέιθπζεο ηνπο καζεηεπφκελνπο, αθνχ ην 
ρξψκα απηφ ζα ηνπο ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή. 

 

 

1.2 ύγκριση Πληροφορικής στην Εκπαίδευση με Παραδοσιακή 

Εκπαίδευση 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ησλ ππνινγηζηψλ απνηειεί πιένλ ην βαζηθφ 
ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δειαδή ην βηβιίν ή νπνηαδήπνηε έληππε κνξθή, 
κπνξεί πνιχ εχθνια λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ καζεηεπφκελν ην αίζζεκα ηεο βαξεκάξαο θαη ηεο κε 
θαηαλφεζεο ηνπ καζήκαηνο.  
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 Σν καζεζηαθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ φηη ζε έληππε κνξθή. 
Έρνληαο ην καζεζηαθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν καζεηεπφκελνο κπνξεί έλαλ νξηζκφ αλάκεζα 
ζε ρηιηάδεο ζειίδεο, πνιχ εχθνια, θάλνληαο κηα απιή αλαδήηεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, θάηη ηέηνην 
θαληάδεη αξθεηά δχζθνιν αλ έρεη έλα βηβιίν ζε έληππε κνξθή.  

Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη θαη ην δηαδίθηπν, ζην νπνίν πιένλ κπνξείο λα βξεηο ζέκαηα απφ ηελ 
επηζηήκε κέρξη θαη ηελ θηινζνθία. Οη λέεο γεληέο πιένλ αλαηξέρνπλ εθεί , γλσξίδνληαο φηη κπνξνχλ 
λα βξνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αλαδεηνχλ.. 

ρεδφλ φια ηα βηβιία βξίζθνληαη πιένλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδίθηπν θαη πιένλ ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα ηεξάζηηα βηβιηνζήθε παηψληαο απιά έλα θιηθ. Όια απηά 
φρη κφλν ζε κνξθή θεηκέλνπ, αιιά θαη βίληεν, ήρνπ θαη άιια. 

 Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θάλνπλ ηελ δηδαζθαιία πην δηαδξαζηηθή, πξάγκα πνπ δελ 
ππήξρε παιαηφηεξα κε ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε. Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε δειαδή είλαη θάηη 
παξαπάλσ απφ έλα θείκελν ζε κηα νζφλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη έλα κνληέξλν ζχζηεκα 
δηδαζθαιίαο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ βίληεν, λα αθνχζνπλ δηαιέμεηο θαη 
νκηιίεο.  

Πφζν εχθνιν είλαη πιένλ φηαλ έλαο καζεηήο επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη έλα κεηαπηπρηαθφ 
πξφγξακκα ή έλα ζεκηλάξην κηαο μέλεο ρψξαο θαη δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία θαη λα ην θάλεη απφ απφζηαζε; Πφζν δηαθνξεηηθφ είλαη ζηηο κέξεο 
καο πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα εθπαηδεπηεί κε πνιχ ιηγφηεξν θφζηνο ζε πξνγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη 
πνιχ καθξηά απφ ηε ρψξα δηακνλήο; 

2. τόχοι της εργασίας 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο  «Μαζαίλνληαο ΑΟΘ» βξίζθεηαη ζε κηα θάζε ιεηηνπξγηθήο 
θαη ζρεδηαζηηθήο σξηκφηεηαο. Βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο παξακέλεη ε ελίζρπζε θαη ε ππνζηήξημε 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο αηρκήο.  

ηφρνο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ ρξήζηε κέζσ ελφο  δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο νξγάλσζεο θαη 
δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη ζην δηαρεηξηζηή έλα αλνηθηφ, αζθαιέο θαη αμηφπηζην ζχζηεκα. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθνί ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο 
απαηηήζεηο, ε επειημία, ε επθνιία ζηε ρξήζε, ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο, ε ειεχζεξε 
δηάζεζε ρσξίο ηελ απαίηεζε αδεηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, νη κηθξέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ε 
αλεμαξηεζία απφ ην ππνθείκελν Λεηηνπξγηθφ χζηεκα, ε ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ε δπλαηφηεηα 
νινθιήξσζεο ηεο πιαηθφξκαο κε άιιεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο. 

2.1  τόχοι και οφέλη της πλατφόρμας 

Ζ Βαζηθή επηδίσμε ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη ε αλάπηπμε ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα απφ απηά πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Ζ αλάπηπμε 
ηεο ειεθηξνληθήο  εθπαίδεπζεο ηνπ καζήκαηνο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ,ζα δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ εηο βάζνο νη καζεηέο ην κάζεκα, θαζψο θαη λα θάλνπλ ηελ εμάζθεζή ηνπο 
κέζσ ησλ αζθήζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πιαηθφξκα δεκηνπξγήζεθε ηα 
πξνγξάκκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή κέζα απφ εηθφλεο. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε απηφ 
ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο : 
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1. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε ζεσξία θαη νη αζθήζεηο είλαη πάληα δηαζέζηκα φπνηα ψξα θαη αλ 
ζειήζεη ν ρξήζηεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. 

2. Δίλαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο δηαζέζηκν, ρσξίο θάπνην πεξηνξηζκφ. 

3. Έρεη ην πξψην Κεθάιαην απφ ηε ζεσξία ηνπ βηβιίνπ. 

4. Δίλαη πινχζην ζε πεξηερφκελν, πεξηεθηηθφ θαη δελ θνπξάδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

5. Δίλαη έλα πξνεγκέλν κέζσ εθπαίδεπζεο θαζψο πεξηέρεη εηθφλεο, θείκελα, αζθήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο θαζψο θαη πεδίν φπνπ κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ νη ρξήζηεο κε ηνλ 
δηαρεηξηζηή γηα ζρεηηθέο απνξίεο. 

2.2 χετικές εργασίες 

Μηα κηθξή  έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο δηαθφξσλ 
καζεκάησλ ζα καο δείμεη φηη ππάξρνπλ αξθεηέο εθαξκνγέο νη νπνίεο θάλνπλ θάπνηα Online 
καζήκαηα ή ζεκηλάξηα, αθφκα θαη καζήκαηα γηα παηδηά Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ.  

Ζ θάζε εθαξκνγή είλαη δηαθνξεηηθά δνκεκέλε. Μεξηθέο θαίλνληαη εχρξεζηεο πξάγκα πνιχ 
ζεηηθφ, εηδηθά γηα ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ελψ άιιεο πην πεξίπινθεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ελήιηθεο 
θπξίσο, κε δηδαζθαιία δηαθφξσλ ζεκηλαξίσλ, νη νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη εμνηθεησκέλνη κε 
ην δηαδίθηπν θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα ησλ ηζηνζειίδσλ. 

2.2.1 Χηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα newschool.gr 

Ζ ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα www.newschool.gr είλαη κηα  εθαξκνγή , ε νπνία βξίζθεηαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Βηνηθνλνκίαο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 
Απηή ε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή πεξηέρεη δηάθνξα καζήκαηα Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ αιιά θαη Λπθείνπ. 
Φαίλεηαη φηη είλαη έλα επράξηζην θαη εχθνιν πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά θαη φηη ε ρξήζε ηνπ ζα ηνπο 
κνηάδεη κε παηρλίδη. 

Σν θάζε κάζεκα πεξηέρεη ηελ δηθή ηνπ ελφηεηα θαη χιε. Σα καζήκαηα πεξηέρνπλ ηελ ζεσξία 
θαη ηηο αζθήζεηο φπσο είλαη ζηα ζρνιηθά βηβιία, αιιά θαη ηηο απαληήζεηο απηψλ. Δπηπξφζζεηα δίλεηαη 
θαη πεξηζζφηεξν πιηθφ αζθήζεσλ γηα πεξηζζφηεξε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη 
ζηελ εηθφλα 1 αξρηθή ζειίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο newschool.gr 
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Δικόνα 1 : Δκπαιδεςηική Πλαηθόπμα New school 

 

2.2.2 Χηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα SQLearn.gr 

Ζ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα www.sqlearn.gr είλαη κηα ηζηνζειίδα πιεξνθνξηθήο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε 
ηερλνινγηθέο ιχζεηο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο φπσο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειε-
θπαίδεπζεο , ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε 
SQLearn ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ budget, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνπλ ηελ 
απφδνζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ 
ηελ πιήξε εηθφλα. Ζ εηθφλα 2 καο δείρλεη πσο παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα απηήο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. 

 

 

 

 

http://www.sqlearn.gr/
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Δικόνα 2 : Δκπαιδεςηική Πλαηθόπμα SQLearn 

 

Ζ ηζηνζειίδα απηή πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα θαη ππεξεζίεο γηα λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 
αζθαιηζηηθέο θαζψο θαη εηαηξίεο πνπ θηλνχληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Σα ειεθηξνληθά καζήκαηα πνπ 
δηαζέηεη είλαη αξθεηά, κεξηθά απφ απηά είλαη : 

 Ζ Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη πκκφξθσζε κε GDPR. 

 Σερληθέο Πεηζηηθφηεηαο. 

 Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο. 

 Αληηκεηψπηζε Ξεπιχκαηνο Βξψκηθνπ Υξήκαηνο θαη Αηηηάζεηο. 

 Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Γχζθνισλ Καηαζηάζεσλ. 

 Αλάπηπμε Δπηθνηλσληαθψλ Γεμηνηήησλ. 

 Γηαρείξηζε Υξφλνπ θαη Άγρνπο. 

 χγρξνλν Θεζκηθφ Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηεο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο. 

 Τγεία θαη Αζθάιεηα ζε Υψξνπο Γξαθείσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη απηή ε εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα δελ έρεη εζηηάζεη κφλν ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα γηα ηα ζεκηλάξηα ηεο, αιιά έρεη απισζεί πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σν θάζε 
ζεκηλάξην δηαξθεί δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην άιιν, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφ θφζηνο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο απηήο θαίλεηαη φηη πνηθίινπλ. Αξρηθά, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεδηάδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξείαο / νξγαληζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ απηψλ καζεκάησλ αθνινπζεί 
ηα δηεζλή πξφηππα ηνπ e – learning θαζψο επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ θαη ηα 
πην ζχγρξνλα ινγηζκηθά.  

Σα ειεθηξνληθά καζήκαηα πιένλ είλαη πάλσ απφ εθαηφ, νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο είλαη 
πάλσ απφ εθαηφ πελήληα ρηιηάδεο θαη νη ψξεο παξαθνινχζεζεο μεπεξλάλε ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο. 
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Δικόνα 3 : Δκπαιδεςηική Πλαηθόπμα SQLearn 

2.2.3 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα economics.edu.gr 

Άιιε κηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή είλαη ε www.economics.edu.gr, ε νπνία είλαη κηα πιαηθφξκα πνπ 
εηδηθεχεηαη ζηελ εθπαίδεπζε νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ αιιά θαη ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.)πεξηιακβάλεη ηελ χιε ησλ καζεκάησλ φπσο απηή είλαη ζηα 
ζρνιηθά βηβιία ηνπ καζεηή, αιιά θαη ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή κε ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο. Πεξηέρεη επίζεο 
αζθήζεηο θαη δηαγσλίζκαηα κε επαλαιεπηηθά ηεζη, αιιά θαη ζηαπξφιεμα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εμέηαζε ηεο ζεσξίαο. 

 

 

 

 

http://www.economics.edu.gr/
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Δικόνα 4 : Δκπαιδεςηική πλαηθόπμα Economics.edu.gr 

 

Δθηφο απηψλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, κέζα ζηελ πιαηθφξκα ππάξρνπλ αθφκα 
νηθνλνκηθά άξζξα θαζψο θαη πξνηεηλφκελεο ζειίδεο κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Δπηπξνζζέησο, νη 
πξφζθαηεο αλαξηήζεηο αθνξνχλ λεφηεξα ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη λεφηεξα 
πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα ζην ζρνιεηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ χιε θάπνηνπ 
νηθνλνκηθνχ καζήκαηνο, ή ηηο βαζκνινγίεο ζηηο Παλειιήληεο. 

Απφ φηη βιέπνπκε πεξηιακβάλεη θαη ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. ηελ ζεσξία 
απηνχ ππάξρεη φιε ε χιε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ  θαζψο θαη ηεζη κεηά ην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ, 
πεξηιακβάλεη επίζεο επαλαιεπηηθά δηαγσλίζκαηα , φπνπ πεξηέρνπλ φια ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, 
παιαηφηεξα ζέκαηα Παλειιελίσλ κε απαληήζεηο. Σν πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηήο είλαη φηη έρεη 
αξρεία, ηα νπνία κπνξεί λα θαηεβάζεη ν ρξήζηεο , ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηππνιφγην 
ζπγθεληξσηηθφ κε φινπο ηνπ ηχπνπο πνπ πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο γηα λα δηαγσληζηνχλ ζηηο 
Παλειιήληεο. 
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Δικόνα 5 : Δκπαιδεςηική Πλαηθόπμα Οικονομικών Μαθημάηων 

 

Σν ηππνιφγην είλαη ρσξηζκέλν αλά Κεθάιαην φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

Δικόνα 6: Τςπολόγιο –Κεθάλαιο 1 και 2 
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2.2.4 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα eduSpace.gr 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο, 
δηαπηζηψζακε φηη ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε εμ‟ απνζηάζεσο ζε δηάθνξα 
ζεκηλάξηα γηα Τπαιιήινπο θαη ηειέρε Δηαηξηψλ. Γεληθφηεξα θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε 
αλάπηπμε θαη εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία.  

Μέζσ ηεο αλαδήηεζεο απηήο, βξέζεθε άιιε κηα ςεθηαθή ειεθηξνληθή εθπαηδεπηηθή 
πιαηθφξκα, ιίγν δηαθνξεηηθή απφ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ.  

Ζ www.eduSpace.gr  είλαη κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα ε νπνία βιέπεη ηελ εθπαίδεπζε απφ 
δηαθνξεηηθή κεξηά θαη φρη απφ ηελ κεξηά ηνπ καζεηεπφκελνπ.  

Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, ε πιαηθφξκα Eduspace είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη 
κπνξνχλ κέζσ απηήο ηεο πιαηθφξκαο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ θαη 
απνθιεηζηηθφ ρψξν κε ηα δηθά ηνπο ειεθηξνληθά καζήκαηα. 

 Δίλαη κηα πξσηνπνξηαθή ειεθηξνληθή θνηλφηεηα κάζεζεο, φπνπ ν θάζε εθπαηδεπηήο δελ 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη ηελ δηθηά ηνπ ζειίδα, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηελ Eduspace πξνθεηκέλνπ λα 
αλεβάζεη εθεί ην πιηθφ ηνπ θαη νη καζεηέο ηνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ εγγξαθή ζηνλ δηθφ ηνπ 
ινγαξηαζκφ. Ζ πιαηθφξκα απηή ζπγθεληξψλεη κε άιια ιφγηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο  απφ 
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη καζήκαηα. 

 

 

 

 

Δικόνα 7 : Δκπαιδεςηική Πλαηθόπμα Δκπαίδεςζηρ EduSpace 

 

 

 

 

http://www.eduspace.gr/
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3. Ανάλυση – χεδιασμός και Τλοποίηση Εφαρμογής 

3.1  Ανάλυση και ανάπτυξη απαιτήσεων 

3.1.1 Εισαγωγή  

ηε ελφηεηα απηή ζα αλαιχζνπκε ηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε 
θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ δηαρεηξηζηή. Ξεθηλψληαο, λα επηζεκάλνπκε φηη ν φξνο απαίηεζε δειψλεη ην ηη 
αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα. 

Αξρηθά, γηα λα αλαιχζνπκε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ,ζα πξέπεη πξψηα λα ππάξμεη 
πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ην πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα, ηη 
δπλαηφηεηεο έρεη θαη ηη θίλδπλνη κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη κηα ηέηνηα θάζε είλαη 
ηδηαίηεξε, γηαηί ν ρξήζηεο απφ ηελ κεξηά ηνπ πξέπεη λα εμεγήζεη ηη απαηηήζεηο έρεη ζηνλ δηαρεηξηζηή. 
πλήζσο ζηελ θάζε απηή ππάξρνπλ αζπλελλνεζίεο, θαζψο έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε ν 
ρξήζηεο κε ηνλ δηαρεηξηζηή. 

 

Οη απαηηήζεηο ρσξίδνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ζηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: είλαη νη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα, ην πψο ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηθέξεηαη θαζψο θαη ην πνηεο παξνρέο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο. 

 

Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αμηνπηζηίαο, ησλ 
επηδφζεσλ, θαη ηεο πινπνίεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 

 

Οι απαιηήζειρ σπήζηρ: ην ινγηζκηθφ ζα έρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρξήζηε, ζα κπνξεί  
ηαπηφρξνλα λα ρξεζηκνπνηεί θαη  πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη θαη φρη κφλν ην έλα απφ ηα δχν.  

 

Οι απαιηήζειρ αξιοπιζηίαρ: ν θάζε ρξήζηεο ζα έρεη κνλαδηθφ φλνκα ρξήζηε θαη ζα πξνζηαηεχεηαη ν 
θσδηθφο πξφζβαζήο ηνπ, θαζψο κε ην θιείζηκν ηεο πιαηθφξκαο δελ ζα απνζεθεχεηαη θαλέλα 
ζηνηρείν ηνπ. 

 

Οι απαιηήζειρ επιδόζεων: ε απφθξηζε ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ Βάζε 
Γεδνκέλσλ δελ ζα μεπεξλά ηα ηξία δεπηεξφιεπηα. 

 

Οι απαιηήζειρ ςλοποίηζηρ: ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε γιψζζα Java Script, Php, Html θαη Css ζε 
ζπλδπαζκφ κε Sql γηα ηηο εξσηήζεηο πξνο ηε Βάζε Γεδνκέλσλ Phpmyadmin. 

 

Οι απαιηήζειρ Βάζηρ Γεδομένων: ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχζηεκα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ην νπνίν ζα 
θξαηάεη ζαλ αξρείν ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ θάζε ρξήζηε, ην φλνκα ρξήζηε πνπ έρεη δειψζεη θαηά 
ηελ εγγξαθή ηνπ, ην email ηνπ θαζψο θαη ηηο βαζκνινγίεο ηνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ρξήζηε νη απαηηήζεηο πνπ έρεη είλαη νη εμήο : 

 Να κπνξεί  λα πξαγκαηνπνηεί εγγξαθή θαη είζνδν ζην ζχζηεκα. 

 Να κπνξεί λα δηαβάδεη ηηο ελφηεηεο ηεο ζεσξίαο, κε φπνηα ζεηξά απηφο επηζπκεί. 
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 Να κπνξεί λα ιχλεη αζθήζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ εμάζθεζε ησλ γλψζεψλ ηνπ. 

 Να κπνξεί λα βιέπεη ην ζθνξ πνπ έρεη θάλεη κεηά ην πέξαο ησλ αζθήζεσλ. 

 Να κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ πιαηθφξκα θαη ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη απηή. 

 Να έρεη πξφζβαζε ζε παιαηφηεξα ζθνξ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, βιέπνληαο εκεξνκελία 
εθηέιεζεο θαη ψξα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη. 

 Να κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή γηα ηπρφλ απνξίεο. 

 Καη ηέινο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί έμνδν απφ ην ζχζηεκα. 

 

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηελ θάζε πεξίπησζε.  

Δγγξαθή ζην ζχζηεκα: εγγξαθή ζην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο ν νπνίνο δελ έρεη μαλά 
εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. Ζ εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηνχλ ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ην ζχζηεκα λα ηνλ „‟ζπκάηαη‟‟ ηελ επφκελε θνξά . Σα πεδία πνπ πξέπεη 
λα ζπκπιεξψζεη έρνπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Αλ ν ρξήζηεο δελ ηα ηεξήζεη απηά, ηφηε ην 
ζχζηεκα ζα ηνπ ππνδείμεη πνπ έρεη θάλεη ιάζνο, πξνθεηκέλνπ λα ην δηνξζψζεη θαη λα κπνξεί λα θάλεη 
ηελ εγγξαθή. 

 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα: ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ αξρηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο ηεο πιαηθφξκαο 
εθπαίδεπζεο. Βάδνληαο ην ζσζηφ φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ κπνξεί λα θάλεη είζνδν ζηελ εθαξκνγή, 
ελψ αλ θάηη απφ ηα δχν πνπ πιεθηξνινγήζεη είλαη ιάζνο, ηφηε ζα βγαίλεη ζηελ νζφλε ηνπ κήλπκα 
ιάζνπο θαη ζα πξέπεη λα ηα πιεθηξνινγήζεη μαλά. Δθφζνλ ηα πιεθηξνινγήζεη ζσζηά θαη κπεη ζηελ 
εθαξκνγή, ηφηε ζα κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιαηθφξκα.  

 

Θεσξία: παηψληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί, εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηηο ελφηεηεο ζεσξίαο πνπ πεξηέρεη 
ε εθαξκνγή θαη ν ρξήζηεο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα επηιέμεη ηη ζέιεη λα δηαβάζεη πξψηα. 

 

Σεζη: παηψληαο ηελ επηινγή ηεζη, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ηηο 50 αζθήζεηο. Γελ κπνξεί 
λα επηιέμεη δχν απαληήζεηο, κφλν κηα είλαη ζσζηή. Σν ζχζηεκα δελ ηνπ επηηξέπεη λα επηιέμεη δεχηεξε 
απάληεζε, ε ηειεπηαία πνπ ζα επηιέμεη ζα είλαη θαη απηή πνπ ζα θξαηήζεη ζην ηειηθφ ζθνξ. Δπίζεο, 
δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε ρσξίο λα ηειεηψζεη ηελ πξνεγνχκελε, ην 
ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη δψζεη κηα απάληεζε θαη αλ δελ έρεη δψζεη ηνπ επηζηξέθεη 
αληίζηνηρν κήλπκα. Μεηά ηελ ηειεπηαία άζθεζε (50),εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε φιεο ηηο αζθήζεηο θαη 
ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε.  

 

Αμηνιφγεζε πιαηθφξκαο: ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηελ εθαξκνγή εθπαίδεπζεο 
θαζψο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη απηή, κέζα απφ  θάπνηεο εξσηήζεηο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 
δψζεη κηα θαη κφλν απάληεζε, θαη δελ κπνξεί λα πάεη ζηελ επφκελε εξψηεζε αλ δελ έρεη απαληήζεη 
ζηελ πξνεγνχκελε. ην ηέινο, αθνχ απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε 
φιεο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε. Απηφκαηα εληφο δχν δεπηεξνιέπησλ θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη 
θάπνην πξφβιεκα ζηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, ζηέιλνληαη νη απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε ζηνλ 
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Παιαηφηεξα ζθνξ: έρεη πξφζβαζε κε ηελ επηινγή «πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα» λα δεη ηνπο 
βαζκνχο πνπ έρεη πεηχρεη ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο πνπ έιπζε ηηο αζθήζεηο, θαζψο επίζεο βιέπεη 
εκεξνκελία αιιά θαη ψξα πνπ νινθιήξσζε ην θάζε ηεζη. 
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Δπηθνηλσλία κε ηνλ δηαρεηξηζηή: ε θφξκα επηθνηλσλίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζηείιεη έλα 
email πξνο ην δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο. 

 

Έμνδνο : ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έμνδν απφ ην ζχζηεκα, ρσξίο ην 
ζχζηεκα λα απνζεθεχζεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή νη απαηηήζεηο πνπ έρεη είλαη νη εμήο : 

 Να κπνξεί  λα παξαθνινπζεί ηηο εγγξαθέο ζην ζχζηεκα. 

 Να κπνξεί λα βιέπεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ. 

 Να κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηνπο βαζκνχο ησλ ρξεζηψλ. 

 Να κπνξεί λα βιέπεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα. 

 Να κπνξεί λα ιακβάλεη ηα email ησλ ρξεζηψλ κε ηπρφλ απνξίεο. 

 Να κπνξεί λα απαληάεη ζηηο απνξίεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηελ θάζε πεξίπησζε.  

Δγγξαθέο ζην ζχζηεκα : ν δηαρεηξηζηήο ρεηξίδεηαη ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ, νπφηε κπνξεί θαη βιέπεη 
απεπζείαο ηνπο ρξήζηεο πνπ θάλνπλ εγγξαθή ζην ζχζηεκα. 

 

ηνηρεία ησλ ρξεζηψλ :  κέζσ ηεο εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ κπνξεί θαη έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ 
ησλ ρξεζηψλ, ην Όλνκα, ην Δπίζεην, ην email.  

 

Βαζκνί ησλ ρξεζηψλ : ν δηαρεηξηζηήο κέζσ ηεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, έρεη κηα ιίζηα φπνπ είλαη 
θαηαγεγξακκέλεο φιεο νη βαζκνινγίεο φισλ ησλ ρξεζηψλ . 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεζη : νη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, 
πέξαλ απφ ηνλ βαζκφ ηνπ θάζε ρξήζηε, θαη ηελ εκεξνκελία πνπ έθαλε ην ηεζη, αιιά θαη ηελ ψξα 
απηνχ. 

 

Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ρξεζηψλ : ζπκπιεξψλνληαο ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ν ρξήζηεο, 
απηφκαηα ζηέιλνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή νη απαληήζεηο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη. 

 

Email απφ ρξήζηεο κε απνξίεο: νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ κηα θφξκα 
επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα ξσηήζνπλ θάηη ηνλ δηαρεηξηζηή ή λα εθθξαζηνχλ γηα θάπνην ιφγν 
ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα. Ο δηαρεηξηζηήο ιακβάλεη ην email απηφ ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 

Απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ: ν δηαρεηξηζηήο κέζσ email έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
απαληήζεη ζηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηηο απνξίεο ηνπ. 
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3.2 Διαγράμματα Περιπτώσεων Φρήσης  

Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζα πξέπεη πξψηα λα πεξηγξάςνπκε ηη είλαη ην 
ζελάξην. Σν ζελάξην είλαη κηα αθνινπζία βεκάησλ πνπ επεμεγνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο 
ρξήζηε θαη ελφο ζπζηήκαηνο. 

Οη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πεξηγξάθνληαη κε κηα γξακκή, ηελ γξακκή επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. Οη 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ρσξίδνληαη σο εμήο : 

 Include (« ρέζε Πεξηιακβάλεη »): Έζησ φηη έρνπκε δπν πεξηπηψζεηο ηελ Α θαη ηελ Β.  Αλ ε 
πεξίπησζε Α πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε Β, ηφηε γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε πεξίπησζε Α ζα 
πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ελεξγνπνηεζεί θαη ε πεξίπησζε Β. 

 Extend (« ρέζε Δπεθηείλεη »): ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξήζεο φηαλ πξνζζέζνπκε θάπνηεο 
ελέξγεηεο ζηε κηα πεξίπησζε ρξήζεο, ηφηε επεθηείλεη ηηο ελέξγεηεο απηέο θαη ζηε γεληθή 
πεξίπησζε ρξήζεο. 

 Generalization (« ρέζε Γεληθεχεη»): ηελ πεξίπησζε απηή, θιεξνλνκεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη 
ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο άιιεο πεξίπησζεο ρξήζεο. 

3.2.1 Εγγραφή χρήστη 

Ο θχξηνο ρξήζηεο βιέπεη ηελ ζρεηηθή εθαξκνγή θαη ηελ αξρηθή ηεο ζειίδα. 

 

Χρήςτησ

Εγγραφή Χρήςτη

Προβολή Εφαρμογήσ

Εφαρμογή
Ζλεγχοσ ςτοιχείων

<<include>>

 
Γιάγπαμμα 1: Πεπίπηωζη σπήζηρ σπήζηη 
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Ο θχξηνο ρξήζηεο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ θφξκα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα. 

Πξνυπνζέζεηο : 

1. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο πνπ ηνπ δίλνληαη θαζψο 
επίζεο θαη  απηά λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπ δεηνχληαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ ην 
φλνκα ρξήζηε λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ραξαθηήξεο, γξάκκαηα ή λνχκεξα. 

2. Να κελ ππάξρεη άιινο ρξήζηεο κε ην ίδην φλνκα ρξήζηε. 

3. Να κελ αθήζεη θάπνην απφ ηα πεδία ηεο θφξκαο εγγξαθήο αζπκπιήξσην. 

 

Μεηά δεκηνπξγείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε. 

Γελ ζα δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκφ ηνπ αλ: 

1. Γελ ζπκπιεξψζεη φια ηα πεδία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ. 

2. Αλ έδσζε έλα φλνκα ρξήζηε πνπ ήδε ππάξρεη. 

3.2.2 Είσοδος  Φρήστη  

Αθφηνπ εγγξαθεί ζην ζχζηεκα, κπνξεί πιένλ λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο Υξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθείκελνπ λα εηζέιζεη ζηελ 
πιαηθφξκα. 

 Θα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Δίζνδνο» πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. 

 Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ζσζηά θαη ηνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ζηελ 
εθαξκνγή 

 

Ύζηεξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιαηθφξκα, λα δηαβάζεη ηελ ζεσξία θαη λα ιχζεη 
ηηο αζθήζεηο. 

 Αλ ν ρξήζηεο δψζεη ιαλζαζκέλν φλνκα ρξήζηε ή θσδηθφ, ηφηε δελ ζα κπνξέζεη λα εηζαρζεί 
ζην ζχζηεκα. 

 Ο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα φηη είλαη ιαλζαζκέλα ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπκπιήξσζε. 
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Χπήζηηρ

Δίζοδορ σπήζηη

Δθαξκνγή

Έλεσγορ ζηοισείων<<include>>

 

Γιάγπαμμα 2 : Δίζοδορ Χπήζηη 

3.2.3 Διάβασμα θεωρίας 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ηελ επηινγή «ζεσξία», κπνξεί θαη βιέπεη φιεο ηηο ελφηεηεο πνπ πεξηέρεη ε 
εθαξκνγή. 

Μπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηελ πξψηε ελφηεηα θαη παηψληαο ην θνπκπί «Δπφκελν» ζπλερίδεη 
ζηελ επφκελε ελφηεηα. Μπνξεί λα πάεη θαηεπζείαλ ζηελ ελφηεηα ζεσξίαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, δελ 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο δηαβάζεη κε ηε ζεηξά. Σν θνπκπί «εθθίλεζε αζθήζεσλ» πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα είλαη ην θνπκπί πνπ ηνλ κεηαθέξεη ζηηο αζθήζεηο. Μπνξεί επίζεο λα παηήζεη 
θαηεπζείαλ ηελ επηινγή ηεζη θαη λα μεθηλήζεη ρσξίο λα δηαβάζεη θάπνηα ελφηεηα ζεσξίαο. 
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Χρήςτησ

Προβολή θεωρίασ

Εφαρμογή

Επιλογή ενότητασ<<include>>

Εκκίνηςη αςκήςεων

 
Γιάγπαμμα 3: Γιάβαζμα Θεωπίαρ 

 

3.2.4 Επίλυση Ασκήσεων 

Πξνυπνζέζεηο: 

1. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη κηα θαη κφλν απάληεζε, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επφκελε άζθεζε αλ δελ έρεη επηιέμεη θάπνηα απάληεζε. 

2. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Δπφκελν» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επφκελε άζθεζε. 

 

Σν ζχζηεκα, αθνχ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη θαη ηηο πελήληα αζθήζεηο, ειέγρεη ηηο ζσζηέο θαη 
ηηο ιαλζαζκέλεο, βγάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε πνζνζηφ θαη ην εκθαλίδεη ζην ρξήζηε. Δκθαλίδεηαη 
κηα ζειίδα κε φιεο ηηο ηειηθέο απαληήζεηο πνπ έρεη δψζεη, θαζψο επίζεο θαη ζε πνηα ή πνηεο ελφηεηεο 
έθαλε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε. 
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Αλ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε άζθεζε ρσξίο λα έρεη απαληήζεη 
ηελ πξνεγνχκελε, ην ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεη έλα κήλπκα «Παξαθαιψ επηιέμηε κηα απάληεζε!» 

 

Ο ρξήζηεο ζα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ βαζκνινγία αθνχ έρεη απαληήζεη ζε φιεο ηηο αζθήζεηο. 

 

Χπήζηηρ

Δκκίνηζη αζκήζεων

Δθαξκνγή

Έλεσγορ απανηήζεων<<include>>

Μήνςμα ζε πεπίπηωζη πος 

δεν επιλεγεί απάνηηζη

<<extend>>

<<extend>>

Αποηελέζμαηα

 

Γιάγπαμμα 4 : Δπίλςζη Αζκήζεων 
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3.2.5 υμπλήρωση Ερωτηματολογίου 

Πξνυπνζέζεηο: 

1. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη κηα θαη κφλν απάληεζε, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επφκελε εξψηεζε αλ δελ έρεη επηιέμεη θάπνηα απάληεζε. 

2. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Δπφκελν» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επφκελε εξψηεζε. 

Σν ζχζηεκα  εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ν 
ρξήζηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηηο ζηέιλεη ζηνλ δηαρεηξηζηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χπήζηηρ

Δκκίνηζη επωηήζεων

Δθαξκνγή

Καηαγπαθή απανηήζεων<<include>>

Μήνςμα ζε πεπίπηωζη πος 

δεν επιλεγεί απάνηηζη

<<extend>>

<<extend>>

Αποηελέζμαηα

Γιάγπαμμα 5 :Σςμπλήπωζη Δπωηημαηολογίος 
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3.2.6 Υόρμα Επικοινωνίας 

Πξνυπνζέζεηο: 

1. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηνχληαη, ην φλνκα, ην email, ην 
ζέκα θαη ην ζρφιην πνπ ζέιεη λα ζηείιεη πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή. 

2. Ο ρξήζηεο πξέπεη αλ παηήζεη ην θνπκπί «Απνζηνιή» πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί ε θφξκα 
επηθνηλσλίαο πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή.  

Απφ εθεί θαη πέξα, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα απαληήζεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χπήζηηρ

Φόπμα επικοινωνίαρ

Δθαξκνγή

Αποζηολή θόπμαρ<<include>>

Γιάγπαμμα 6 : Φόπμα επικοινωνίαρ 
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Χρήςτησ

Είςοδοσ 

Ερωτήςεισ Αξιολόγηςησ

Αςκήςεισ

Θεωρία

Ζξοδοσ

Εγγραφή

Προηγοφμενα Αποτελζςματα

<<include>>

Ειςαγωγή κωδικοφ

Ειςαγωγή ονόματοσ χρήςτη

<<include>>

<<include>>

Κωδικόσ

Όνομα χρήςτη

Ενότητα 2Ενότητα 1

Μήνυμα ςε περίπτωςη που 
δεν επιλεγεί απάντηςη

Βαθμολογίεσ Χρήςτη

<<include>>

<<include>>

Επιλογή Απάντηςησ

<<include>>

Αποτελζςματα

<<extend>>

Επιλογή Απάντηςησ

Βάςη Δεδομζνων

<<extend>>

Μήνυμα λάθουσ ονόματοσ χρήςτη/κωδικοφ

Ονοματεπώνυμο

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

<<include>>

<<include>>

Μήνυμα λάθουσ ςυμπλήρωςησ ςτοιχείων

<<include>>

<<include>>

Ενότητα 3 Ενότητα 4

Ενότητα 5

Ενότητα 6

<<extend>>

Μήνυμα ςε περίπτωςη που 
δεν επιλεγεί απάντηςη

<<extend>>

Φόρμα Επικοινωνίασ

Θζμα
Όνομα

ΣχόλιοΗλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

<<include>> <<include>>
<<include>> <<include>>

Αποτελζςματα

<<extend>>
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1.  
Γιάγπαμμα 7 : Γιάγπαμμα πεπιπηώζεων σπήζηρ με όλο ηο ζύζηημα 

 

 

4. Τλοποίηση Εφαρμογής – Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

4.1 Εισαγωγή 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθέξνπκε ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα θέξνπκε 
εηο πέξαο ηελ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή. Αξρηθά, κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη 
πξνζαξκνζηηθή, γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη κε έλα ηξφπν λα θξαηάκε δηάθνξα δεδνκέλα ησλ 
ρξεζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα. Δπηπξνζζέησο, ε εθαξκνγή απηή αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο 
ρξήζηεο, αιιά θπξηφηεξα λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ παηδία ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 
είλαη εχρξεζηε αιιά θαη λα παξέρεη έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ πξνο ηνλ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα κελ έρεη 
μαλά ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηέηνηα πιαηθφξκα. 

4.2 Γλώσσες προγραμματισμού 

4.2.1 HTML 

 

Ζ HTML (αξρηθνπνίεζε ηνπ αγγιηθνχ Hyper Text Markup Language) ,μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχληνκν  εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ. 

Ζ HTML απνηειείηαη απφ εηηθέηεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζε ζχκβνια < >. ηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εηηθέηεο ιεηηνπξγνχλ δηπιέο, κηα ζηελ αξρή ηεο έλαξμεο ηεο εηηθέηαο 
<html> θαη κηα ζην ηέινο, γηα λα δειψζεη ηελ ιήμε ηεο εηηθέηαο </html>.  

Μέζα ζηηο εηηθέηεο, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα γξάςεη είηε θείκελν, είηε λα βάιεη εηθφλεο, βίληεν 
θαη άιια πνιιά. 

Ζ γιψζζα ζπλερψο εμειηζζφηαλ κε απνηέιεζκα ε ηειεπηαία ηεο έθδνζε λα είλαη ε HTML5. Ζ 
έθδνζε απηή είλαη ε θπζηθή εμέιημε ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ηεο HTML. 

Ο ζθνπφο ελφο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη ηα ζπλζέηεη ζε ζειίδεο 
πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνχζεη. Ο browser δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο 
ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηίζνπλ φινπο ηνπ ηζηφηνπνπο. Ζ HTML 
επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε εηθφλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε ζειίδα, θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο θφξκεο. Παξέρεη ηηο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο 
δνκεκέλσλ εγγξάθσλ (δειαδή εγγξάθσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ην πεξηερφκελν πνπ κεηαθέξνπλ 
θαη απφ ηνλ θψδηθα κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 
ην θείκελν, φπσο θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη άιια. Μπνξνχλ 
επίζεο λα ελζσκαηψλνληαη ζελάξηα εληνιψλ ζε γιψζζεο φπσο ε JavaScript, ηα νπνία επεξεάδνπλ 
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ HTML. 

Οη Web browsers κπνξνχλ επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε ζηπι κνξθνπνίεζεο CSS γηα λα 
νξίδνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ πιηθνχ. Ο νξγαληζκφο W3C, ν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://el.wikipedia.org/wiki/CSS
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=W3C&action=edit&redlink=1
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νπνίνο δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηα πξφηππα γηα ηελ HTML θαη ηα CSS, ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ησλ 

CSS αληί δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο HTML γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
1
 

4.2.2 CSS3 

Ζ HTML φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο, 
ελψ ε CSS  (Cascading Style Sheets - Γηαδνρηθά Φχιια Ύθνπο) ρξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο γιψζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο ηζηνηφπνπ. Οη δηάθνξεο ηδηφηεηεο ηεο 

CSS πεξηιακβάλνπλ κέζα είηε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, είηε ρξψκα, είηε δηάηαμε ζειίδαο.
2
 

4.2.3 JAVASCRIPT 

Ζ JavaScript  (JS) είλαη δηεξκελεπκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 
Αξρηθά απνηέιεζε κέξνο ηεο πινπνίεζεο ησλ θπιινκεηξεηψλ Ηζηνχ, ψζηε ηα ζελάξηα απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side scripts) λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ρξήζηε, λα 
αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα αζχγρξνλα θαη λα αιιάδνπλ δπλακηθά ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ 
εκθαλίδεηαη. 

Ζ γιψζζα απηή είλαη δπλακηθή θαη έρεη ζπλαξηήζεηο σο αληηθείκελα πξψηεο ηάμεο. Ζ 
ζχληαμή ηεο έρεη επηξξνέο απφ ηελ C  θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ Java, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 
νλνκαζίεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ Java απαξαίηεηα. Οη βαζηθέο αξρέο 
ζρεδηαζκνχ ηεο JavaScript πξνέξρνληαη απφ ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Self θαη Scheme. Δίλαη 
γιψζζα βαζηζκέλε ζε δηαθνξεηηθά πξνγξακκαηηζηηθά παξαδείγκαηα (multi-paradigm), 
ππνζηεξίδνληαο αληηθεηκελνζηξεθέο θαη ζπλαξηεζηαθφ ζηπι πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ ρξήζε ηεο Javascript πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, γίλεηαη θαη γηα έγγξαθα PDF, 
θαζψο θαη γηα εθαξκνγέο Desktop. 

Ζ JavaScript έρεη γίλεη κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (Web). Αξρηθά, φκσο, πνιινί επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο 
ππνηίκεζαλ ηε γιψζζα δηφηη ην θνηλφ ηεο ήηαλ εξαζηηέρλεο ζπγγξαθείο ηζηνζειίδσλ θαη φρη 
επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο (θαη κεηαμχ άιισλ ιφγσλ). Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Ajax, ε 
JavaScript γιψζζα επέζηξεςε ζην πξνζθήλην θαη έθεξε πην επαγγεικαηηθή πξνζνρή 
πξνγξακκαηηζκνχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλα θαηλνηφκν αληίθηππν ζηελ εμάπισζε ησλ πιαηζίσλ θαη 
ησλ βηβιηνζεθψλ, ηε βειηίσζε πξνγξακκαηηζκνχ κε JavaScript, θαζψο θαη απμεκέλε ρξήζε ηεο 
JavaScript έμσ απφ ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client), πνπ ήηαλ 
ν θπιινκεηξεηήο (browser) ηνπ ρξήζηε, θαη ραξαθηεξίζηεθε ζαλ client-side γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ 
ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή, αιιά ζην πξφγξακκα 
πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. Αληίζεηα, 

άιιεο γιψζζεο φπσο ε PHP εθηεινχληαη ζην δηαθνκηζηή (server-side γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ).
3
 

                                                
1
 https://el.wikipedia.org/wiki/HTML  

2
 https://el.wikipedia.org/wiki/CSS  

3
 https://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript  

https://el.wikipedia.org/wiki/HTML
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XHTML&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajax_(%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Document_Object_Model&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/HTML
https://el.wikipedia.org/wiki/CSS
https://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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4.2.4 PHP 

Ζ γιψζζα απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε δπλακηθφ πεξηερφκελν. Μηα 
ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ δηαθνκηζηή ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (π.ρ. 
Apache), ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην 
πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή θψδηθα HTML.  

Σν αξρείν πνπ ζα είλαη γξακκέλν ζε θψδηθα php ζα πξέπεη λα έρεη επέθηαζε *.php, *.php4, 
*.phtml .  Ζ ελζσκάησζε θψδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο .html δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα 
εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θψδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηφο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε 
ξχζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. 

Δπίζεο αθφκε θη φηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη 
ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα κεηαγισηηίδεη ηνλ θψδηθα PHP ζε HTML πνπ θαηαιαβαίλεη 
ην πξφγξακκα πειάηε. Ο δηαθνκηζηήο Apache, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα επξέσο ζε ζπζηήκαηα 
κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X ππνζηεξίδεη εμ νξηζκνχ ηελ 
εθηέιεζε θψδηθα PHP, είηε κε ηελ ρξήζε ελφο πξφζζεηνπ (mod_php) ή κε ηελ απνζηνιή ηνπ θψδηθα 
πξνο εθηέιεζε ζε εμσηεξηθή δηεξγαζία CGI ή FCGI ή κε ηελ έιεπζε ηεο php5.4 ππνζηεξίδνληαη ε 
εθηέιεζε ζε πνιπάζρνινπο ηζηνρψξνπο, FastCGI Process Manager (FPM). 

Ζ ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά απφ ην 1994, φηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Rasmus Lerdorf δεκηνχξγεζε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C έλα απιφ script κε φλνκα php.cgi, γηα πξνζσπηθή 
ρξήζε. Σν script απηφ είρε ζαλ ζθνπφ λα δηαηεξεί κηα ιίζηα ζηαηηζηηθψλ γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ 
ην online βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. Αξγφηεξα απηφ ην script ην δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη 
άξρηζαλ λα ηνπ δεηνχλ λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. 

 Ζ γιψζζα ηφηε νλνκαδφηαλ PHP/FI απφ ηα αξρηθά Personal Home Page/Form Interpreter. 
Σν 1997 ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0 αξηζκψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 ηζηφηνπνπο πνπ 
ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ, ελψ αξγφηεξα ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski μαλά έγξαςαλ 
ηε γιψζζα απφ ηελ αξρή, βαζηδφκελνη φκσο αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. Έηζη ε PHP έθζαζε ζηελ 
έθδνζε 3.0 ε νπνία ζχκηδε πεξηζζφηεξν ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, νη Zeev θαη Andi δεκηνχξγεζαλ ηελ εηαηξεία Zend (απφ ηα αξρηθά ησλ 
νλνκάησλ ηνπο), ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο γιψζζαο PHP. 
Αθνινχζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4 ηεο PHP, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 δηαηέζεθε ε έθδνζε 5, ελψ απηή ηε 
ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξψηεο δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ηεο επεξρφκελεο PHP 6, γηα 
νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. Οη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη επί ηνπ 

παξφληνο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εθδφζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP.
4
 

4.3 Βάση Δεδομένων 

4.3.1 SQL 

H SQL ( απφ ην Structured Query Language) είλαη κία γιψζζα ππνινγηζηψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, 
πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ  RDBMS (Relational Database Management System,) θαη ε νπνία, αξρηθά, βαζίζηεθε 
ζηε ζρεζηαθή άιγεβξα. Ζ γιψζζα πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο θαη ελεκέξσζεο 
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ζρεκάησλ θαη ζρεζηαθψλ πηλάθσλ, αιιά θαη ειέγρνπ 
πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. 
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Ζ SQL ήηαλ κία απφ ηηο πξψηεο γιψζζεο γηα ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηνπ Edgar F. Codd, ζην 
ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ ην 1970, θαη έγηλε ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα γηα ηηο ζρεζηαθέο 
βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Ζ SQL αλαπηχρζεθε ζηελ IBM απφ ηνπο Andrew Richardson, Donald C. Messerly θαη 
Raymond F. Boyce, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Απηή ε έθδνζε, απνθαινχκελε αξρηθά 
SEQUEL, είρε σο ζθνπφ λα ρεηξηζηεί θαη λα αλαθηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ απνζεθεχηεθαλ ζην πξψην 
RDBMS ηεο IBM, ην System R. 

Σν πξψην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ήηαλ ην RDMBS 
πνπ αλαπηχρζεθε ζηo MIT, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε Ingres, πνπ αλαπηχρζεθε ην 
1974 ζην Παλεπηζηήκην Μπέξθιευ. H Ingres εθάξκνζε κία γιψζζα δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ γλσζηή 
σο QUEL, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε αξγφηεξα ζηελ αγνξά απφ ηελ SQL. 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ε Relational Software (ηψξα Oracle Corporation) είδε ηε 
δπλαηφηεηα απηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ απφ Codd, Chamberlin, θαη Boyce θαη αλάπηπμε ηελ SQL 
βαζηζκέλν ζην RDBMS, κε ηηο θηινδνμίεο πψιεζεο ηνπ ζην Ακεξηθαληθφ λαπηηθφ, ηελ Κεληξηθή 
Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ θαη άιιεο Ακεξηθαληθέο Τπεξεζίεο. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1979, ε Relational Software εηζήγαγε ηελ πξψηε δηαζέζηκε ζην εκπφξην 
εθαξκνγή ηνπ SQL θαη λίθεζε ηελ IBM κε ηε δηάζεζε ηνπ πξψηνπ εκπνξηθνχ RDBMS γηα κεξηθέο 

εβδνκάδεο.
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4.4 Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθέξνπκε φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 
βγεη εηο πέξαο ε εξγαζία απηή. 

 4.4.1 XAMPP 

Σν XAMPP είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ ην νπνίν πεξηέρεη έλα εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ ην νπνίν 
κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ηερλνινγίαο PHP/MySQL. Δίλαη αλεμάξηεην 
πιαηθφξκαο θαη ηξέρεη ζε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο 
πιαηθφξκα γηα ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε ηελ ηερλνινγίεο φπσο PHP, JSP θαη 
Servlets. Σν XAMPP πξνέξρεηαη απφ ηα εμήο αξρηθά: X αλαθέξεηαη ζην «cross-platform» πνπ 
ζεκαίλεη ινγηζκηθφ αλεμάξηεην πιαηθφξκαο ,Apache HTTP εμππεξεηεηήο, M MySQL, P PHP, P 
Perl. 

Σν XAMPP είλαη έλα παθέην πξνγξακκάησλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ 
θψδηθα θαη αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο ην νπνίν πεξηέρεη ην εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ http Apache, 
ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη έλα δηεξκελέα γηα θψδηθα γξακκέλν ζε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη Perl. 
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4.4.2 PhpMyAdmin 

Σν phpMyAdmin είλαη έλα ειεχζεξν, αλνηρηνχ θψδηθα εξγαιείν γξακκέλν ζε PHP ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο MySQL Βάζεο Γεδνκέλσλ κέζσ θπιινκεηξεηή. 

Μπνξεί λα εθηειέζεη δηάθνξεο ελέξγεηεο φπσο ηελ δεκηνπξγία, ηελ επεμεξγαζία ή ηελ 
δηαγξαθή βάζεσλ δεδνκέλσλ, πηλάθσλ, πεδίσλ ή γξακκψλ, ηελ εθηέιεζε SQL εξσηεκάησλ, ηελ 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Γηα λα εκθαληζηεί ε phpMyAdmin γίλεηαη 
εηζαγσγή ηνπ: http://localhost/ phpmyadmin/ ζε έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ή πεγαίλνληαο ζην 

XAMPP Control Panel θαη επηιέγνληαο Admin ζηε MySQL.
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4.4.3 Notepad ++ 

Σν Notepad++ είλαη έλαο εχρξεζηνο αιιά πινχζηνο ζε ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, κε 
δπλαηφηεηεο φπσο άλνηγκα πνιιψλ αξρείσλ ζε θαξηέιεο, απηφκαηνο ρξσκαηηζκφο θψδηθα γηα φιεο 
ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιιά αθφκα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν Notepad ++ δηαλέκεηαη σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ . Αξρηθά, ην έξγν θηινμελήζεθε 
ζην SourceForge.net , απφ φπνπ θαηειήθζε πάλσ απφ 28 εθαηνκκχξηα θνξέο θαη θέξδηζε δχν 
θνξέο ην βξαβείν επηινγήο Community SourceForge γηα ην Best Developer Tool.  Σν πξφγξακκα 
θηινμελήζεθε ζηελ TuxFamily ( fr ) απφ ην 2010 έσο ην 2015. απφ ην 2015 ην Notepad ++ 
θηινμελείηαη ζην GitHub. Σν Notepad ++ ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν επεμεξγαζίαο Scintilla. 

Σν Notepad ++ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Don Ho ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003.   
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5. Περιγραφή του υστήματος 

5.1 Είσοδος στην πλατφόρμα 

 

Ξεθηλψληαο, ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο ΑΟΘ ε νπνία 
πεξηέρεη θάπνηα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε θαη κηα κηθξή παξάγξαθν ε νπνία  πεξηγξάθεη 
πεξηιεπηηθά ηη πεξηιακβάλεη ε πιαηθφξκα απηή. 

Κάησ απφ ηε παξάγξαθν απηή, ππάξρεη έλα πεδίν ζπκπιήξσζεο Όλνκα ρξήζηε 
(username) θαη έλα πεδίν ζπκπιήξσζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο (password), θαζψο θαη ην θνπκπί ην 
νπνίν ιέεη «Δίζνδνο» θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ ρξήζηε ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή εθφζνλ ηα ζηνηρεία 
πνπ ζα δψζεη ζα είλαη θαη ηα ζσζηά. 

Γηα λα θάλεη ν ρξήζηεο είζνδν ρξεζηκνπνηψληαο ην username θαη ην password, ζα πξέπεη 
πξψηα λα έρεη θάλεη εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα παηήζεη ζηελ επηινγή πνπ 
ιέεη : «Νένο ρξήζηεο ; θιηθ εδψ γηα εγγξαθή». 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
επηιέμεη λα θάλεη εγγξαθή ζηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ή λα θάλεη είζνδν. 
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Δικόνα 8 : Δίζοδορ Χπήζηη 

5.2 Εγγραφή 

 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη ην λένο ρξήζηεο, ζα κεηαβεί ζε κηα άιιε ζειίδα, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία πξνο ζπκπιήξσζε απηά είλαη ηα εμήο : 

 Όλνκα ρξήζηε , 

 Κσδηθφο πξφζβαζεο ,  

 Ολνκαηεπψλπκν , 

 Email 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε θφξκα ηεο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε. 
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Δικόνα 9 : Φόπμαρ Δγγπαθήρ Νέος Χπήζηη 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη παηήζεη ην θνπκπί 
«Οινθιήξσζε Δγγξαθήο» ηφηε απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ ζα απνζεθεπηνχλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ 
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ε εθαξκνγή εθπαίδεπζεο θαη έηζη ηελ επφκελε θνξά ζα κπνξεί λα εηζέιζεη 
ζηελ πιαηθφξκα ν ρξήζηεο ρσξίο λα θάλεη μαλά εγγξαθή. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δψζεη έλα φλνκα 
ρξήζηε, ην νπνίν αξρηθά ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 
ηέζζεξηο ραξαθηήξεο (γξάκκαηα ή λνχκεξα), ν θσδηθφο πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 
ηνπιάρηζηνλ έμη ραξαθηήξεο ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε γξάκκαηα είηε λνχκεξα, είηε ζχκβνια, ην 
νλνκαηεπψλπκφ ηνπ ζα πξέπεη θαη απηφ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ραξαθηήξεο (γξάκκαηα είηε 
λνχκεξα) θαη ηέινο, ην email ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο πνπ καο δίλεηαη ζην πεδίν. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη θάπνην απφ απηά ηα πεδία ιάζνο ή δελ ην 
ζπκπιεξψζεη θαζφινπ, ηφηε ηνπ εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο 
παξαθάησ εηθφλεο. 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδνπνχινπ Ναηαιία - Καιιηφπε 
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Δικόνα 10 : Μήνςμα ζθάλμαηορ  

 

 

 

Δικόνα 11 : Μήνςμα ζθάλμαηορ 

Δπηπξνζζέησο ην Όλνκα Υξήζηε είλαη κνλαδηθφ, νπφηε δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ δπν 
δηαθνξεηηθνχ ρξήζηεο κε ην ίδην Όλνκα Υξήζηε. Όηαλ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη ηελ θφξκα 
εγγξαθήο, ε Βάζε θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεη αλ φια ηα πεδία 
είλαη ζπκπιεξσκέλα ζσζηά, φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, αιιά εμεηάδεη επίζεο αλ ππάξρεη ήδε 
άιινο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο πνπ λα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην username. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
ήδε, ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε κε  έλα κήλπκα, πξνθεηκέλνπ λα πιεθηξνινγήζεη έλα άιιν username. 
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Δικόνα 12 : Μήνςμα για ήδη ςπάπσον Όνομα Χπήζηη 

 

Με ην πνπ θάλεη ζσζηά ηελ εγγξαθή θαη παηήζεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε Δγγξαθήο» ην 
ζχζηεκα ηνλ θέξλεη ζηελ ζειίδα πνπ πξέπεη λα θάλεη είζνδν κε ην Όλνκα Υξήζηε θαη ην θσδηθφ. 

5.3 Είσοδος 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά , ππάξρνπλ θαη θάπνηνη έιεγρνη πνπ γίλνληαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ 
εθαξκνγή. Αλ γηα παξάδεηγκα δελ ζπκπιεξψζεη θαζφινπ ην πεδίν ηνπ θσδηθνχ, ζα εκθαληζηεί έλα 
κήλπκα ζηελ νζφλε ηνπ, ζαλ απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 13. 

 

 
Δικόνα 13 : Μήνςμα ζθάλμαηορ ζε πεπίπηωζη μη ζςμπλήπωζηρ πεδίος ζηην Φόπμα Διζόδος 
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Δλψ απφ ηελ άιιε, αλ δψζεη ιάζνο Όλνκα Υξήζηε  ή θσδηθφ εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν 
κήλπκα φπσο βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 14. 

 

 
Δικόνα 14  : Μήνςμα ζθάλμαηορ ζε πεπίπηωζη λανθαζμένηρ ζςμπλήπωζηρ πεδίος ζηην Φόπμα 
Διζόδος 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζσζηή είζνδνο ζηελ εθαξκνγή, ν ρξήζηεο 
κπαίλεη ζε έλα άιιν πεξηβάιινλ, φπνπ ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο κηα κπάξα κε ην κελνχ θαη ηηο 
επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο θαη ζην θάησ κέξνο έλα footer «Μαζαίλνληαο ΑΟΘ- Ναηαιία 
Παπαδνπνχινπ 2018»  ην νπνίν παξνπζηάδεη ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ην 
Ολνκαηεπψλπκν ηεο δεκηνπξγνχ ηνπ πζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηγξαθνχκε, κε 
ηελ εμήο ιεδάληα  

5.4 Αρχική σελίδα 

 

Ζ αξρηθή ζειίδα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη δηαζέηεη έλα carousel ηξηψλ θσηνγξαθηψλ νη νπνίεο 
πεξηζηξέθνληαη αλά ηξία δεπηεξφιεπηα, ελψ απφ θάησ απφ ηηο εηθφλεο ππάξρεη ην θείκελν εηζαγσγήο 
πνπ ππάξρεη θαη ζην βηβιίν «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ηεο  Γ΄ Λπθείνπ. 

Τπάξρεη έλα νξηδφληην κελνχ ην νπνίν πεξηέρεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο : 

 Αξρηθή -  Μεηάβαζε ζηε ζειίδα φπνπ βξίζθεηαη ε Δηζαγσγή ηνπ Μαζήκαηνο Αξρέο 
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. 

 Θεσξία – Μεηάβαζε ζηε ζεσξία, ζηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηέρεη ε πιαηθφξκα. 

 Σεζη – Μεηάβαζε ζηηο αζθήζεηο πξνο επίιπζε. 

 Δξσηεκαηνιφγην – Μεηάβαζε ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο. 

 Πξνεγνχκελα Απνηειέζκαηα -  Μεηάβαζε ζηε ζειίδα κε ηα ζπγθεληξσηηθέο βαζκνινγίεο 
πνπ έρεη πεηχρεη ν ρξήζηεο. 

 Δπηθνηλσλία – Μεηάβαζε ζηε θφξκα επηθνηλσλίαο πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή. 
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 Απνζχλδεζε – Έμνδνο ρξήζηε, κεηάβαζε εθηφο πιαηθφξκαο. 

 

 
Δικόνα 15 : Απσική ζελίδα ηηρ εθαπμογήρ 

 

 
Δικόνα 16 : Απσική ζελίδα εθαπμογήρ - carousel ανά 3 δεςηεπόλεπηα 
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Δικόνα 17 : Απσική ζελίδα εθαπμογήρ - carousel ανά 3 δεςηεπόλεπηα 
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Καηά ηε δηάξθεηα πνπ ν θάζε ρξήζηεο είλαη ελεξγφο ζηελ πιαηθφξκα, θηλείηαη κε θαηεχζπλζε 
απφ δεμηά πξνο η‟ αξηζηεξά ην Όλνκα Υξήζηε (username ) πνπ έρεη δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ 
ζην ζχζηεκα αιιά θαη ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 

Username : Ναηαιία Παπ 

Ολνκαηεπψλπκν : Παπαδνπνχινπ Ναηαιία 

 

 

Δικόνα 18  
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Δικόνα 19 : Διζαγωγή μαθήμαηορ Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ 

5.5 Θεωρία 

ηελ ζπλέρεηα ζην πεδίν «Θεσξία», ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη θαη λα επηιέμεη πνηα ελφηεηα ζεσξίαο 
ζέιεη λα δηαβάζεη, αθνπκπψληαο ηνλ θέξζνξα πάλσ ζην πεδίν «Θεσξίεο» εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα απφ 
απηέο, φπνπ εθεί ν ρξήζηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά, αλ 
απηφο δελ επηζπκεί λα δηαβάζεη φιεο ηηο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή. 

Οη ελφηεηεο πνπ ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πιαηθφξκα είλαη νη εμήο : 

 Ζ εηζαγσγή. 

 Ζ νηθνλνκία ηνπ Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ. 

 Οη αλάγθεο. 

 Πξντφληα ή ηα Οηθνλνκηθά αγαζά. 

 Ζ αγνξά. 

 Οη θνηλσληθνί ζεζκνί. 

 

ε θάζε ελφηεηα ηεο ζεσξίαο ππάξρεη ην θνπκπί «Δπφκελν» ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη  
πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα θηλεζεί ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ζεσξίαο. Αθνχ νινθιεξψζεη 
θαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ζεσξίαο, ην νπνίν είλαη νη θνηλσληθνί ζεζκνί θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
ππνελφηεηα ην Κξάηνο, ππάξρεη έλα θνπκπί φπνπ ιέεη «Δθθίλεζε αζθήζεσλ» παηψληαο ην απηφ ν 
ρξήζηεο μεθηλάεη λα βιέπεη ηηο ζρεηηθέο αζθήζεηο πνπ είλαη βαζηζκέλεο πάλσ ζηελ ζεσξία πνπ κφιηο 
δηάβαζε. 

Δπίζεο κπνξεί ν ρξήζηεο λα κελ ζέιεη λα δηαβάζεη θαζφινπ ηελ ζεσξία, ηφηε απιά απφ ηελ 
κπάξα πνπ ππάξρεη επάλσ, ζα επηιέμεη θαηεπζείαλ ηελ επηινγή «Σεζη» . 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο εηθφλεο απφ ην πψο εκθαλίδεηαη ε ζεσξία ζηελ 
πιαηθφξκα καο. 

Ζ εηθφλα 20 καο δείρλεη ηελ ζεσξία ζηελ πξψηε ελφηεηα, «Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο». 
Παηψληαο ην θνπκπί «Δπφκελν», ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ ακέζσο επφκελε ζεσξία πνπ 
αθνινπζεί, φπσο βιέπνπκε θαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 
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Δικόνα 20 : Δνόηηηα Θεωπίαρ 1 

 

 

 
Δικόνα 21 :Δνόηηηα Θεωπίαρ 2 
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ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ζεσξίαο, ηελ ελφηεηα έμη, ν ρξήζηεο γηα λα μεθηλήζεη ην ηεζη ησλ 
αζθήζεσλ ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Δθθίλεζε Αζθήζεσλ» 

 

 

 
Δικόνα 22 : Δνόηηηα Θεωπίαρ 6 

 

 

 
Δικόνα 23 : Δνόηηηα Θεωπίαρ 6 - Δκκίνηζη Αζκήζεων 
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5.6 Ασκήσεις – Ερωτήσεις 

Οη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη 50, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη εξσηήζεηο ζσζηνχ θαη ιάζνπο 
θαη άιιεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Ο ρξήζηεο θάζε θνξά έρεη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο κηαο 
θαη κφλν απάληεζεο.  

Αθνχ επηιέμεη ηελ απάληεζε πνπ πηζηεχεη φηη είλαη ζσζηή, ηφηε γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επφκελε εξψηεζε πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Δπφκελν». Αληίζηνηρα,  παηψληαο ην θνπκπί 
«Έμνδνο» ζα βξεζεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο, φπνπ απηφ ζεκαίλεη θαη ηελ έμνδφ ηνπ απφ 
ηηο αζθήζεηο, δειαδή, δελ έρεη θξαηεζεί θάπνηα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έρεη δψζεη. Γηα λα γίλεη απηφ, 
ν θάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη θαη ηηο πελήληα αζθήζεηο. 

Έλα παξάδεηγκα κηαο εξψηεζεο σζηνχ - Λάζνπο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 
 
Δικόνα 24 : Άζκηζη 1  Σωζηό - Λάθορ 
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Δικόνα 25 : Άζκηζη 2  Πολλαπλήρ Δπιλογήρ 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Δπφκελν» ρσξίο λα έρεη επηιέμεη θάπνηα 

απφ ηηο απαληήζεηο, απηνκάησο εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ην νπνίν ηνπ ππνδεηθλχεη φηη πξέπεη λα 
επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ κηα απάληεζε αιιηψο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε. Ζ 
παξαθάησ εηθφλα καο δείρλεη απηφ πνπ κφιηο πεξηγξάςακε. 
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Δικόνα 26 : Μήνςμα Σςζηήμαηορ ζε πεπίπηωζη πος ο σπήζηηρ παηήζει «Δπόμενο» σωπίρ να έσει 
επιλέξει κάποια απάνηηζη 

 

Οινθιεξψλνληαο κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, ηελ εξψηεζε 50, ηφηε εκθαλίδνληαη ζε 
κηα ζειίδα φια ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρξήζηε. Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη,  εκθαλίδεηαη ε 
εθθψλεζε ηεο θάζε εξψηεζεο θαζψο θαη ηη απάληεζε έρεη δψζεη ν ίδηνο. 

 ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απάληεζεο ηνπ εκθαλίδεη έλα κήλπκα κε θφθθηλα γξάκκαηα, 
«Γψζαηε ιάζνο απάληεζε» θαη ηνπ επηζεκαίλεη πνηα είλαη ε ζσζηή. Ζ επφκελε εηθφλα, δείρλεη πσο 
εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ.  
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Δικόνα 27 : Σελίδα με ηα απανηήζειρ πος δόθηκαν από ηον σπήζηη 

 

 Δπηπξφζζεηα ζην ηέινο απηήο ηεο ζειίδαο έρεη θαη ην πνζνζηφ πνπ ζεκείσζε ν ρξήζηεο 
απφ ηηο αζθήζεηο πνπ κφιηο έθαλε. ε πεξίπησζε πνπ έρεη αξθεηά ιάζε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 
θεθάιαηα, ηνπ επηζεκαίλεη πνηα είλαη απηά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε 
ηελ επφκελε θνξά.  

Δπίζεο , ππάξρεη ην θνπκπί «Έμνδνο» ην νπνίν παηψληαο ην επηζηξέθεη ζην αξρηθφ κελνχ. 
Ζ εηθφλα 25 απεηθνλίδεη απηφ πνπ πεξηγξάςακε. 
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Δικόνα 28 : Ποζοζηό πος ζημείωζε ο σπήζηηρ  

 

5.7 Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

Παηψληαο ηελ επηινγή «Δξσηεκαηνιφγην», ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζε δεθαπέληε εξσηήζεηο 
αμηνιφγεζεο ηεο πιαηθφξκαο, αλ ζέιεη. 

Οη εξσηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ δπζθνιία ησλ αζθήζεσλ, κε ην πιηθφ πνπ δφζεθε γηα 
δηάβαζκα , αιιά  επίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα θαη 
θαηά πφζν απηή είλαη εχρξεζηε γηα ηνπο ρξήζηεο. Οη παξαθάησ εηθφλεο καο δείρλνπλ έλα 
παξάδεηγκα απφ ην πψο εκθαλίδνληαη δπν δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο. 
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Δικόνα 29 : Δπώηηζη Αξιολόγηζηρ 1 

 

 

 
Δικόνα 30 : Δπώηηζη Αξιολόγηζηρ 2 
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Όπσο θαη ζηηο αζθήζεηο πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ζηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο, ν ρξήζηεο δελ 
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε αλ δελ έρεη απαληήζεη ζηελ πξνεγνχκελε. Καη ζε 
απηή ηελ πεξίπησζε , φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ην ζχζηεκα καο ζηέιλεη έλα κήλπκα φπσο θαίλεηαη 
ζηελ εηθφλα 31. 

 

 
Δικόνα 31 : Μήνςμα Σςζηήμαηορ ζε πεπίπηωζη πος ο σπήζηηρ παηήζει «Δπόμενο» σωπίρ να έσει 
επιλέξει κάποια απάνηηζη 

Αθνχ ζπκπιεξψζεη θαη ηηο 15 εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ν ρξήζηεο, ηφηε εκθαλίδνληαη 
ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί θαη κεηά απφ δχν δεπηεξφιεπηα ζηέιλνληαη κε email 
ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο. 

 

 
Δικόνα 32 : Σςγκενηπωηικά οι απανηήζειρ πος έδωζε ο σπήζηηρ ζηο επωηημαηολόγιο αξιολόγηζηρ 
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Σν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ ίδην ηνλ δηαρεηξηζηή, θαζψο ζα 
κπνξεί λα βιέπεη ηη δελ αξέζεη ζηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα. Απηφ ζα έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. 

5.8 Προηγούμενα αποτελέσματα 

Παηψληαο ηελ επηινγή «πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα» ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηη βαζκνχο έρεη 
πάξεη ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο πνπ νινθιήξσζε ην δηαγψληζκα αζθήζεσλ. Δθεί κπνξεί λα δεη 
εκεξνκελία θαη ψξα, θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ. 

 

 
Δικόνα 33 :Σελίδα αποηελεζμάηων με παλαιόηεπερ βαθμολογίερ ηος σπήζηη 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ηελ επηινγή Πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, αιιά ν 
ίδηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη θακία θνξά ην δηαγψληζκα ησλ αζθήζεσλ, ηφηε ζα ηνπ εκθαληζηεί ζηελ 
νζφλε ηνπ «Γελ έρεηε θάπνην απνηέιεζκα αθφκε!» 
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Δικόνα 34 : Δμθάνιζη ζελίδαρ Πποηγούμενα Αποηελέζμαηα όηαν ο σπήζηηρ δεν έσει λύζει καμία θοπά 
ηιρ αζκήζειρ 

Οη εκεξνκελίεο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη απφ ηελ ηειεπηαία είζνδν ηνπ ρξήζηε κέρξη θαη ηελ 
παιαηφηεξε. 

5.9 Υόρμα επικοινωνίας 

ηε ζπλέρεηα ε επηινγή «Δπηθνηλσλία» είλαη κηα  θφξκα επηθνηλσλίαο , φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
ζηείιεη πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη κηα εξψηεζε ζρεηηθή κε ηελ 
εθαξκνγή. 

Δθεί ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην φλνκά ηνπ,  ην email ηνπ , ην ζέκα γηα ην νπνίν ζηέιλεη 
email πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηα ζρφιηα ηνπ. 

Παηψληαο ην θνπκπί  «Απνζηνιή», ζηέιλεηαη ζην email ηνπ δηαρεηξηζηή απηή ε θφξκα πνπ 
έρεη ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο θαη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα φηη «Σν κήλπκά ζαο ζηάιζεθε 
επηηπρψο» εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.  
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Δικόνα 35 : Φόπμα Δπικοινωνίαρ  

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ηε ζχλδεζε  θαη δελ κπνξεί λα ζηαιεί ην 
email , ηνπ εκθαλίδεηαη ην εμήο κήλπκα : «Πξφβιεκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαθνκηζηή. Παξαθαιψ 
δνθηκάζηε μαλά αξγφηεξα». Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξαθάησ. 
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Δικόνα 36 : Σε πεπίπηωζη πποβλήμαηορ αποζηολήρ ηηρ Φόπμαρ Δπικοινωνίαρ 

 

Δλψ ην email πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή είλαη φπσο δείρλεη ε παξαθάησ εηθφλα. 

 

 
Δικόνα 37 : Η θόπμα επικοινωνίαρ πος ζηέλνει ο σπήζηηρ ππορ ηον διασειπιζηή ηηρ πλαηθόπμαρ 

Σν νπνίν email έρνπκε πιεξνθνξίεο ζην ζέκα, “Question form” θαη απφ ην άηνκν πνπ 
ζηέιλεη. Δλψ ην ζέκα κέζα ιέεη φηη έρεη ζπκπιεξψζεη ζηα πεδία ν ρξήζηεο. Σν φλνκά ηνπ, ην email, 
ην ζέκα ηνπ θαη ην κήλπκα πνπ απνζηέιιεη ζηνλ δηαρεηξηζηή. 
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5.10 Αποσύνδεση 

Σέινο, ε επηινγή «Απνζχλδεζε» ,απνζπλδέεη ηνλ ρξήζηε απφ ηελ πιαηθφξκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
κείλεη απνζεθεπκέλνο ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ, θαη ε ζειίδα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο 
πιαηθφξκαο, εθεί πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη username θαη password γηα λα εηζέιζεη μαλά ζηελ 
πιαηθφξκα.  

 

5.11 Περιγραφή βάσης 

5.11.1 Πίνακας Φρηστών 

 

Ο πίλαθαο  users απνηειείηαη απφ ηα γλσξίζκαηα id, username, name, password θαη  email. Όπσο 
βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ , ην password είλαη θξππηνγξαθεκέλν , πξνθεηκέλνπ λα κελ 
κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα βιέπεη ηνπο θσδηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο. 

  

 

Δικόνα 38 : Βάζη Γεδομένων -  Πίνακαρ Χπηζηών (Users) 
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5.11.2 Πίνακας Βαθμολογιών 

Ο πίλαθαο βαζκνινγηψλ απνηειείηαη απφ ηα γλσξίζκαηα username, score θαη date. Δθεί 
απνζεθεχνληαη φιεο νη βαζκνινγίεο πνπ έρεη επηηχρεη ν θάζε ρξήζηεο κεηά ην ηέινο ησλ αζθήζεσλ. 
Μπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα δεη ηελ εκέξα αιιά θαη ηελ ψξα πνπ νινθιήξσζε ν θάζε ρξήζηεο ηηο 
αζθήζεηο ηνπ. 

 

 

Δικόνα 39 : Βάζη Γεδομένων – Πίνακαρ Βαθμολογιών( test) 
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6. υμπεράσματα και Μελλοντικές επεκτάσεις 

6.1 υμπεράσματα 

 
ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεθε ε αλάιπζε ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο.  

Ζ θπξηφηεξε επηδίσμε ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εχρξεζηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο πνπ λα 
κπνξεί λα ηελ δηαρεηξηζηνχλ παηδηά Λπθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ην ζρνιηθφ 
ηνπο βηβιίν. 

Σν πξψην ζηάδην πνπ επηθεληξσζήθακε ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή πνπ ζεσξνχκε φηη επηηπρψο επηηεπρηεί (User Interface). Θεσξνχκε φηη 
επηηχρακε ηνλ ζηφρν καο δηφηη είλαη αξθεηά εχθνιε ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, θαζψο κπνξεί πνιχ 
εχθνια ν ρξήζηεο λα πεγαίλεη ζηελ επφκελε ζειίδα, κλα πξαγκαηνπνηεί έμνδν απφ ηε ζειίδα θαζψο 
θαη λα απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο θάλνληαο απιά έλα θιηθ πάλσ ζηελ επηινγή πνπ ζεσξεί ζσζηή. 

Σν δεχηεξν ζηάδην πνπ είλαη ε ζεσξία θαη νη αζθήζεηο, θαιχπηνπκε ηηο πξψηεο έμη ελφηεηεο 
ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ βηβιίνπ Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο Γ΄ Λπθείνπ, έρνληαο επηπιένλ 
πελήληα εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εμάζθεζε ηνπ ρξήζηε. 

Σν ηξίην ζηάδην πνπ είλαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη εθείλε επηηεχρζεθε κε επηηπρία, θαζψο ν 
δηαρεηξηζηήο κπνξεί κέζσ ηεο Βάζεο λα απνθιείζεη ρξήζηεο κε ίδην username, πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο 
κεηά λα κελ κπεξδεπηεί ζηηο βαζκνινγίεο. Μπνξεί επηπιένλ λα βιέπεη πφηε ν θάζε ρξήζηεο έθαλε ην 
ηεζη αιιά θαη ηη βαζκνινγία έρεη πάξεη. Έηζη κπνξεί λα δεη αλ βειηηψλεηαη ή φρη , αιιά θαη πνπ έρεη 
ειιείςεηο ν θάζε ρξήζηεο ρσξηζηά. 

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

Όπσο είλαη βέβαην, ην χζηεκα επηδέρεηαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη βειηηψζεηο. Μεξηθέο απφ απηέο 
ζα κπνξνχζε λα είλαη νη εμήο : 

 

Πποζθήκη επιπλέον θεωπίαρ και αζκήζεων 

Ζ εθαξκνγή απηή ηε ζηηγκή πεξηέρεη κφλν ελφηεηεο απφ ην πξψην θεθάιαην ηεο ζεσξίαο ηνπ 
καζήκαηνο. Μειινληηθά, ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζνχλ θαη ηα ππφινηπα θεθάιαηα πνπ είλαη ζηελ χιε, 
θαζψο επίζεο θαη επηπιένλ αζθήζεηο. 

 

Πποζθήκη επιπλέον διαγωνιζμάηων ζε Κεθάλαια πος θαίνεηαι όηι ο σπήζηηρ ςζηεπεί 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζην ηέινο ηνπ θάζε ηεζη, επηζεκαίλεηαη ζηνλ 
ρξήζηε ζε πνην Κεθάιαην είρε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε, θαη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα «Γηάβαζε ην 
Κεθάιαην Υ» . Απφ θεη θαη πέξα, ζα κπνξνχζε κηα κειινληηθή επέθηαζε λα πεξηιακβάλεη επφκελε 
ζειίδα κε αζθήζεηο πνπ αθνξνχλ κφλν ην ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 
θάλεη πεξηζζφηεξε εμάζθεζε ζηα ζέκαηα πνπ πζηεξεί. 
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Πποζθήκη επιπλέον μαθημάηων 

 

Δθφζνλ ε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή είλαη εχρξεζηε θαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε, ζα κπνξνχζε 
κειινληηθά , λα δηαθνξνπνηεζεί κεξηθψο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 
άιινη δηαρεηξηζηέο γηα λα πξνζζέζνπλ θαη εθείλνη ηα καζήκαηα ηνπο. 

 

Πποζθήκη παισνιδιών - αζκήζεων 

 

Ζ εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε δηάθνξνπο ρξήζηεο, αιιά θπξηφηεξα ζηα παηδηά ηεο Γ‟ Λπθείνπ πνπ 
ζέινπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξε εμάζθεζε ζην κάζεκα ησλ Παλειιελίσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα 
κπνξνχζε κειινληηθά λα πξνζηεζνχλ θνκκάηηα ζεσξίαο θαη αζθήζεσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζε ν 
ρξήζηεο λα ηα δηαβάδεη παίδνληαο θάπνηα παηρλίδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηαπξφιεμν. 
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