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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, επηζηήκνλεο ζπλερώο δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα θαη λέεο κεζόδνπο 

κε ζθνπό ηε ρξήζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ. Η ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη εηδηθόηεξα, ε ύπαξμε κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο εθπαίδεπζεο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ηόζν γηα ηνπο θαζεγεηέο, όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Ο εθπαηδεπόκελνο, κπνξεί λα αζρνιεζεί 

κε ην αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη νπνηαδήπνηε ώξα θαη γηα όζε δηάξθεηα επηζπκεί. Από ηελ άιιε 

κεξηά, ν θαζεγεηήο, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ καζεηώλ ηνπ, ή αθόκα θαη λα αλαλεώλεη ηηο 

δηαζέζηκεο εξσηήζεηο, όπνηε απηόο θξίλεη απαξαίηεην. 

 Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη ηε δεκηνπξγία ελόο web based ζπζηήκαηνο 

εθκάζεζεο Java. Η εθαξκνγή απηή, απεπζύλεηαη ζε καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα γλσξίζνπλ ηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Java, θαζώο θαη ζε θαζεγεηέο, πξνζθέξνληάο ηνπο δπλαηόηεηεο αλαλέσζεο ησλ 

εξσηήζεσλ, ηεο ζεσξίαο, θαζώο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Η δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε. Σην πξώην κέξνο αξρηθά 

πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή θαη αλαιύνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Σην δεύηεξν κέξνο αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην ηξίην κέξνο 

πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ζπλνδεπόκελεο από θαηάιιεια ζελάξηα ρξήζεο. Σην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο πξνθύπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαζώο θαη γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο 

ηνπ ινγηζκηθνύ.   

ABSTRACT 

With the development of technology, scientists are constantly creating programs and new methods for 

their use in everyday life. The use of computer in education and, in particular, the existence of an 

electronic learning platform, is particularly important for both teachers and students. The trainee can deal 

with the subject that interests him any time and for as long as he wants. On the other hand, the teacher can 

follow the course of his or her students, or even renew the available questions whenever he thinks 

necessary. 

 This diploma thesis presents the creation of a web based Java learning system. This application 

is intended for students who want to learn the Java programming language, as well as for teachers, by 

offering them the possibility of renewing the questions, the theory, as well as controlling the course of the 

trainees. 

 The dissertation consists of three main parts. The first part describes the application and analyzes 

the technologies used to implement it. The second part follows the analysis of the requirements of the 

system and the third part describes the operations accompanied by appropriate usage scenarios. In the last 

part of the thesis we draw conclusions about the application as well as about future extensions of the 

software. 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Περιγραφή εφαρμογής 

Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ αιιάμεη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θιίκαθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Ο ηζηόο έρεη γίλεη έλα από ηα θαλάιηα 

κάζεζεο πνπ αλνίγεη ηελ πόξηα γηα ηνπο αλζξώπνπο ζε όιν ηνλ θόζκν λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε δσξεάλ. 

 Η εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ αλνίμεη ηελ πόξηα γηα ηελ 

πξόζβαζε ζε κεγάιεο γλώζεηο, πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Απηή ε εύθνιε πξόζβαζε 

κε ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θαη ηνλ ηζηό κπνξεί λα βειηηώζεη ηηο δεμηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ ρσξίο 

θόζηνο. Η γλώζε πνπ παξέρεηαη ζε κεξηθνύο αλζξώπνπο δελ ζα ήηαλ πνηέ δπλαηή ρσξίο ηηο επθαηξίεο 

πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία θαη ν ηζηόο. 

 Σήκεξα, ε ρξήζε ηνπ ηζηνύ γηα δηδαζθαιία θαη κάζεζε είλαη αλαπόθεπθηε ηόζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Τα ζε απεπζείαο ζύλδεζε (online) καζήκαηα γίλνληαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν απαξαίηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάπισζε ηεο γλώζεο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα εμεηάζνπλ απηήλ ηελ ηάζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ ηερληθά θαη παηδαγσγηθά 

γηα λα ιάβνπλ ππόςε ηε δηδαζθαιία ζην δηαδίθηπν. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

επαξθείο δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επσθειεζνύλ απνηειεζκαηηθά από ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή κάζεζε. 

 Με ζηόρν ηε δηεπθόιπλζε εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε έλα 

πξνζαξκνζηηθό ζύζηεκα εθκάζεζεο Java. Τν ζύζηεκα απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο καζεηώλ θαη 

βνεζά ζηελ εθκάζεζε βαζηθώλ ελλνηώλ πάλσ ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java. Οη επηδόζεηο ηνπ 

καζεηή ζην πξόγξακκα, θαζώο θαη ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, ηείλνπλ λα πξνζαξκόδνπλ ην 

ζύζηεκα θαηάιιεια, κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο. Σηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηέο ζα 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα πξνζζαθαηξνύλ θεθάιαηα 

εθπαηδεπηηθήο ύιεο θαη λα πξνζζέηνπλ εξσηήζεηο-αζθήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνπο καζεηέο ππό κνξθή 

ηεζη.  

1.2 Java 

Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ε Java, ε νπνία αξρηθά πήξε ην όλνκα Oak θαη ζηε ζπλέρεηα ην Green, 

δεκηνπξγήζεθε από κηα νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ James Gosling γηα ηελ Sun Microsystems, κηα εηαηξεία 

πνπ ζήκεξα αλήθεη ζηελ Oracle. 

 Η Java ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα ρξήζε ζε ςεθηαθέο θηλεηέο ζπζθεπέο, όπσο θηλεηά ηειέθσλα. 

Ωζηόζν, όηαλ ε Java 1.0 θπθινθόξεζε ζην θνηλό ην 1996, ε θύξηα εζηίαζή ηεο κεηαθέξζεθε ζηε ρξήζε 

ζην δηαδίθηπν, παξέρνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο, δίλνληαο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλαλ 

ηξόπν λα παξάγνπλ θηλνύκελεο ηζηνζειίδεο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ πνιιέο ελεκεξώζεηο από ηελ έθδνζε 1.0, 

όπσο ην J2SE 1.3 ην 2000, ην J2SE 5.0 ην 2004, ην Java SE 8 ην 2014 θαη ην Java SE 10 ην 2018. Με ηα 

ρξόληα, ε Java έρεη εμειηρζεί σο κηα επηηπρεκέλε γιώζζα γηα ρξήζε ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ 

δηαδηθηύνπ. 

Η Java ζρεδηάζηεθε κε ιίγεο βαζηθέο αξρέο: 

 Εςκολία σπήζηρ: Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Java πξνήιζαλ από κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

πνπ νλνκάδεηαη C ++. Αλ θαη ε C ++ είλαη κηα ηζρπξή γιώζζα, είλαη ζύλζεηε ζηε ζύληαμή 

ηεο θαη αθαηάιιειε γηα νξηζκέλεο από ηηο απαηηήζεηο ηεο Java. Η Java αλέπηπμε θαη 

βειηίσζε ηηο ηδέεο ηεο C ++ γηα λα πξνζθέξεη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ήηαλ 

ηζρπξή θαη απιή ζηε ρξήζε. 

 Αξιοπιζηία: Η Java ρξεηάζηεθε λα κεηώζεη ηελ πηζαλόηεηα ζαλαηεθόξσλ ζθαικάησλ από 

ηα ιάζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Έρνληαο απηό ππόςε, εηζήρζε αληηθεηκελνζηξεθήο 
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πξνγξακκαηηζκόο. Όηαλ ηα δεδνκέλα θαη ν ρεηξηζκόο ηεο ζπζθεπάζηεθαλ καδί ζε έλα κέξνο, 

ε Java ήηαλ ηζρπξή. 

 Αζθάλεια: Επεηδή ε Java αξρηθά ζηνρεύεη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ ζα αληαιιάζζνπλ 

δεδνκέλα κέζσ δηθηύσλ, δεκηνπξγήζεθε έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη πςειό επίπεδν 

αζθάιεηαο. Η Java είλαη ίζσο ε πην αζθαιήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κέρξη ζήκεξα. 

 Ανεξαπηηζία πλαηθόπμαρ: Τα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ηηο 

κεραλέο ζηηο νπνίεο εθηεινύληαη. Η Java γξάθηεθε σο κηα θνξεηή θαη δηα-πιαηθόξκα 

γιώζζα πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ην πιηθό ή ηηο ζπζθεπέο ζηηο 

νπνίεο εθηειείηαη. 

 Η νκάδα ηεο Sun Microsystems πέηπρε λα ζπλδπάζεη απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ε 

δεκνηηθόηεηα ηεο Java κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ηζρπξή, αζθαιήο, εύρξεζηε θαη θνξεηή γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

1.3 Σεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση 

Τν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Microsoft Visual Studio 2015 ζε 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ASP.NET κε ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ C#. Ωο ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ επηιέγεη ν SQL Server 2008. Τέινο κε ηε ρξήζε ηνπ IIS Express ην site 

έγηλε νξαηό ζε επίπεδν lan θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Internet κε θαηάιιειν port forwarding. 

1.3.1 Visual Studio 

Τν Microsoft Visual Studio είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) από ηε Microsoft. 

Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ηζηνζειίδσλ, 

εθαξκνγώλ ηζηνύ, ππεξεζηώλ ηζηνύ θαη εθαξκνγώλ γηα θηλεηά. Τν Visual Studio ρξεζηκνπνηεί 

πιαηθόξκεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ηεο Microsoft, όπσο ηα Windows API, ηα Windows Forms, ην 

Windows Presentation Foundation, ην Windows Store θαη ην Microsoft Silverlight. Μπνξεί λα παξάγεη 

ηόζν εγγελή θώδηθα όζν θαη δηαρεηξηδόκελν θώδηθα. 

 Τν Visual Studio ππνζηεξίδεη 36 δηαθνξεηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη επηηξέπεη ζηνλ 

επεμεξγαζηή θώδηθα θαη ζηνλ εληνπηζκό ζθαικάησλ λα ππνζηεξίδεη (ζε δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο) ζρεδόλ 

νπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε γιώζζα. Οη 

ελζσκαησκέλεο γιώζζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο γιώζζεο C, C ++, C ++, Visual Basic .NET, C #, F #, [7] 

JavaScript, TypeScript, XML, XSLT, HTML θαη CSS. Υπνζηήξημε γηα άιιεο γιώζζεο όπσο Python, [8] 

Ruby, Node.js θαη M κεηαμύ άιισλ είλαη δηαζέζηκε κέζσ plug-ins. Τα Java (θαη J #) ππνζηεξίρζεθαλ 

ζην παξειζόλ. 

1.3.2 ASP.NET 

To Asp.net είλαη πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο Microsoft πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 

δηαδηθηπαθό πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν. Αλαπηύρζεθε 

από ηελ Microsoft γηα λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζε πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνζειίδεο, 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. 

 Δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2002 κε ηελ έθδνζε 1.0 θαη είλαη ν δηάδνρνο ηεο ηερλνινγίαο 

Active Server Pages (ASP). Τν ASP.NET δεκηνπξγήζεθε κε ηελ (CLR) δίλνληαο ηελ ηθαλόηεηα ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα γξάςνπλ ηελ ASP.NET κε νπνηαδήπνηε ππνζηεξηδόκελε .NET γιώζζα.  

 Τν ASP.NET (αξρηθά νλνκαδόηαλ ASP +) είλαη ε επόκελε γεληά ηεο Active Server Page ηεο 

Microsoft (ASP), ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Internet Information Server (IIS). Τόζν ην ASP όζν θαη ην 

ASP.NET επηηξέπνπλ ζε έλαλ νηθνδόκν ηζηόηνπνπ Web λα δεκηνπξγεί δπλακηθά ηζηνζειίδεο ελ θηλήζεη, 

εηζάγνληαο εξσηήκαηα ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα. Τν ASP.NET είλαη 

δηαθνξεηηθό από ηνλ πξνθάηνρό ηνπ κε δύν βαζηθνύο ηξόπνπο: ππνζηεξίδεη θώδηθα γξακκέλν ζε 
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κεηαγισηηηζκέλεο γιώζζεο όπσο Visual Basic, C ++, C # θαη Perl θαη δηαζέηεη ζηνηρεία ειέγρνπ 

δηαθνκηζηή πνπ κπνξνύλ λα δηαρσξίζνπλ ηνλ θώδηθα από ην πεξηερόκελν, επηηξέπνληαο ηελ επεμεξγαζία 

WYSIWYG ζειίδεο. Παξόιν πνπ ην ASP.NET δελ είλαη ζπκβαηό κε ηελ ASP, είλαη ζε ζέζε λα ηξέρεη 

δίπια-δίπια κε εθαξκνγέο ASP. Τα αξρεία ASP.NET κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ από ηελ επέθηαζε 

.aspx. 

1.3.3 C# 

Η C# (C Sharp, ειιεληθή πξνθ. Ση Σάξπ,) είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Η/Υ. Δεκηνπξγήζεθε από 

ηελ Microsoft κέζα από ηελ πιαηθόξκα .NET θαη αξγόηεξα αλαγλσξίζηεθε επηζήκσο από ηελ Ecma 

(ECMA-334) θαη ηελ ISO (ISO/IEC 2327:2006). Είλαη κηα απ' ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ Common Language Infrastructure. O θύξηνο ζθνπόο ηεο γιώζζαο είλαη λα είλαη 

απιή αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα γηα γεληθή ρξήζε. Ο δηνηθεηήο ηεο νκάδαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

γιώζζα νλνκάδεηαη Anders Hejlsberg. Σηηο 15 Απγνύζηνπ 2012 θπθινθόξεζε ε έθδνζε 5.0 ε νπνία είλαη 

ε πην πξόζθαηε κέρξη ζήκεξα. 

1.3.4 SQL Server 

O SQL Server είλαη κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία αλαπηύζζεηαη από ηε Microsoft. Οη θύξηεο 

γιώζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε T-SQL θαη ε ANSI SQL. O SQL Server βγήθε γηα πξώηε θνξά 

ζηελ αγνξά ην 1989 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Sybase. Η θύξηα κνλάδα απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ είλαη κηα 

βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία απνηειείηαη από κηα ζπιινγή πηλάθσλ θαη θώδηθα. Σην Παξάξηεκα ηεο 

εξγαζίαο βξίζθεηαη ην ζρήκα ηεο ζρεζηαθήο βάζεο πνπ αλαπηύρζεθε. 

1.3.5 IIS Express 

Η ππεξεζία Internet Information Services (IIS) είλαη έλαο επέιηθηνο, γεληθήο ρξήζεο εμππεξεηεηήο ηζηνύ 

από ηε Microsoft πνπ εθηειείηαη ζε ζπζηήκαηα Windows γηα ηελ πξνβνιή ζειίδσλ ή αξρείσλ HTML 

πνπ δεηνύληαη. 

 Έλαο εμππεξεηεηήο ηζηνύ IIS δέρεηαη αηηήκαηα από απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο-πειάηεο θαη 

επηζηξέθεη ηελ θαηάιιειε απάληεζε. Απηή ε βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα επηηξέπεη ζηνπο δηαθνκηζηέο ηζηνύ 

λα κνηξάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε ηνπηθά δίθηπα, όπσο εηαηξηθά intranets θαη δίθηπα 

επξείαο πεξηνρήο, όπσο ην δηαδίθηπν. 

 Τν IIS Express είλαη κηα ειαθξηά, απηόλνκε έθδνζε ηνπ IIS βειηηζηνπνηεκέλε γηα 

πξνγξακκαηηζηέο. Τν IIS Express δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο πην πξόζθαηεο έθδνζεο ηνπ IIS γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη δνθηκή ηζηνηόπσλ. Δηαζέηεη όιεο ηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ IIS 7 θαη παξαπάλσ, θαζώο 

θαη πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε ηζηόηνπσλ, όπσο: 

 Δελ εθηειείηαη σο ππεξεζία ή απαηηεί δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή γηα εθηέιεζε ησλ 

πεξηζζόηεξσλ εξγαζηώλ. 

 Τν IIS Express ιεηηνπξγεί θαιά κε ηηο εθαξκνγέο ASP.NET θαη PHP. 

 Πνιινί ρξήζηεο ηνπ IIS Express κπνξνύλ λα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ζηνλ ίδην ππνινγηζηή. 

2. ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ 

2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Εγγπαθή-Σύνδεζη 

 Μόλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ είζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

 Τν ζύζηεκα ζα ππνζηεξίδεη 2 είδε ρξεζηώλ, ην καζεηή-user θαη ηνλ θαζεγεηή-admin. 
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 Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εγγξαθήο από ην ζύζηεκα. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο, ηα πεδία : Όλνκα, Επώλπκν, Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε, Όλνκα 

Φξήζηε, Κσδηθόο Πξόζβαζεο θαη Κσδηθόο Επηβεβαίσζεο είλαη ππνρξεσηηθά. 

 Καηά ηελ εγγξαθή ν Κσδηθόο Πξόζβαζεο θαη ν Κσδηθόο Επηβεβαίσζεο ζα πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. 

 Καηά ηελ εγγξαθή γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζύληαμεο ηνπ πεδίνπ Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε. 

Υλικό Μαθήμαηορ 

 Απαξηίδεηαη από 3 Κεθάιαηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο. 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα θεθάιαηα πνπ έρεη δηαβάζεη ζην παξειζόλ. 

 Η ζεσξία ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη γηα θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ζηα αληίζηνηρα ηεζη. Η πξνζαξκνζηηθόηεηα αθνξά ηόζν ζηελ θαηάιιειε 

νπηηθνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο ζεσξίαο όζν  θαη ζηελ ύπαξμε επηπιένλ πιηθνύ γηα απηνύο ηνπο 

ρξήζηεο.  

Τεζη 

 Θα ππάξρεη έλα ηεζη γηα θάζε θεθάιαην. 

 Ο ρξήζηεο γηα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν ηεζη ζα πξέπεη λα επηηύρεη ζην πξνεγνύκελν 

(ηνπιάρηζηνλ 50%). 

 Θα ππάξρνπλ 3 ηύπνη εξσηήζεσλ: Πνιιαπιήο Επηινγήο, Σσζηνύ-Λάζνπο θαη Σπκπιήξσζεο 

Κελώλ. 

 Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζα έρνπλ 4 πηζαλέο απαληήζεηο εθ ησλ νπνίσλ 1 είλαη ζσζηή. 

 Κάζε ηεζη ζα πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο : 4 Πνιιαπιήο Επηινγήο , 2 Σσζηνύ-Λάζνπο θαη 2 

Σπκπιήξσζεο Κελώλ. 

 Τν ζύζηεκα παξέρεη πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ κε βάζε 2 θξηηήξηα 

(αμηνιόγεζε - είδε ιαζώλ). Αξρηθά, αλάινγα κε ηελ πξνεγνύκελε αμηνιόγεζε ηνπ ρξήζηε, ην 

ζύζηεκα επηιέγεη από ηε βάζε δεδνκέλσλ εξσηήζεηο αληίζηνηρεο δπζθνιίαο . Σηε ζπλέρεηα, 

αλάινγα κε ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, επηιέγνληαη θαη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο.  

 Εθόζνλ ππάξρνπλ πνιιέο εξσηήζεηο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, ην ζύζηεκα επηιέγεη ηπραία 

εξσηήζεηο από ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη ν ρξήζηεο ζα ελεκεξώλεηαη γηα ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ζα κπνξεί 

λα δηαθξίλεη ηηο ζσζηέο-ιάζνο απαληήζεηο ηνπ. 

Δςναηόηηηερ μαθηηών - user 

 Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηηο θαξηέιεο : Αξρηθή Σειίδα, Οδεγίεο, Υιηθό, Τεζη, 

Επηθνηλσλία, Πξνθίι Φξήζηε. 

 Σηελ θαξηέια Αξρηθή Σειίδα ν ρξήζηεο εθόζνλ γλσξίδεη ην ζπλζεκαηηθό κπνξεί λα απνθηήζεη 

δηθαηώκαηα admin. 

 Σηελ θαξηέια Οδεγίεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 Σηελ θαξηέια Υιηθό, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα/ζεσξία. 

 Σηελ θαξηέια Τεζη, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ηεζη πνπ αθνξνύλ ηα 

θεθάιαηα ηεο θαξηέιαο Υιηθό. 

 Σηελ θαξηέια Επηθνηλσλία, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ην δεκηνπξγό ηεο 

εθαξκνγήο. 

 Σηελ θαξηέια Πξνθίι Φξήζηε, ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ην ηζηνξηθό ηνπ θαζώο θαη γηα ηα 

είδε ιαζώλ πνπ θάλεη ζπλήζσο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 Δπλαηόηεηα εμόδνπ από ηελ εθαξκνγή , Απνζύλδεζε. 
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Δςναηόηηηερ καθηγηηών - admin 

 Όινη νη ρξήζηεο κε δηθαηώκαηα admin έρνπλ όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ user. 

 Ο ρξήζηεο κε δηθαηώκαηα admin κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηελ θαξηέια Δηαρείξηζε. 

 Εκθάληζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο (όρη ηνπ Κσδηθνύ 

Πξόζβαζεο). 

 Δηαγξαθή άιινπ ρξήζηε. 

 Πξνβνιή/Δηαγξαθή ηζηνξηθνύ/πξνόδνπ ρξήζηε. 

 Φνξήγεζε/Αθαίξεζε δηθαησκάησλ δηαρεηξηζηή ζε ρξήζηε. 

 Πξνβνιή/Πξνζζήθε/Αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ εξώηεζεο ζην ζύζηεκα. (Πνιιαπιήο 

Επηινγήο, Σσζηό-Λάζνο, Σπκπιήξσζεο Κελώλ) 

 Ελεκέξσζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ γηα νπνηνπδήπνηε ρξήζηε. 

2.2. Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Αξιοπιζηία 

 Δπλαηόηεηα επαλαθνξάο ζπζηήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγία κεηά από θάπνην ελδερόκελν 

πξόβιεκα (system failure) ζε εύινγν ρξόλν. 

 Δελ ράλεηαη θακία πιεξνθνξία θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα αλάθηεζεο πεξηερνκέλσλ ζε 

πεξηπηώζεηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Τν ζύζηεκα ζπλερίδεη λα είλαη ιεηηνπξγηθό αθόκα θαη όηαλ θάπνην ππνζύζηεκα θαηαξξεύζεη. 

Αζθάλεια 

Τν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο αζθαιείαο κε δηαθνξεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πξόζβαζεο εθόζνλ 

ππάξρνπλ 2 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ( user-admin ). Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνηνύλ ηελ απζεληηθόηεηα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. 

Διαθεζιμόηηηα 

Τν ζύζηεκα σο web-based εθαξκνγή ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο κε ηελ 

πξνϋπόζεζε ύπαξμεο πξόζβαζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό. 

Μεηαθεπζιμόηηηα  

Τν ζύζηεκα κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εθόζνλ πιεξνί ηεο απαηηήζεηο 

ινγηζκηθνύ. 

2.3 UML  

Τν UML, ζύληνκν γηα ηελ ελνπνηεκέλε γιώζζα κνληεινπνίεζεο, είλαη κηα ηππνπνηεκέλε γιώζζα 

κνληεινπνίεζεο πνπ απνηειείηαη από έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν δηαγξακκάησλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνύ λα θαζνξίζνπλ, λα απεηθνλίζνπλ, λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ηεθκεξηώζνπλ ηα αληηθείκελα ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ όπσο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνληεινπνίεζε θαη άιια κε-ινγηζκηθά ζπζηήκαηα. Τν UML αληηπξνζσπεύεη κηα 

ζπιινγή από ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο κεραληθήο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί επηηπρείο ζηε κνληεινπνίεζε 

κεγάισλ θαη ζύλζεησλ ζπζηεκάησλ θαη απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό κέξνο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην αληηθείκελν θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Η ρξήζε ηνπ UML 

βνεζά ηηο νκάδεο έξγνπ λα επηθνηλσλνύλ, λα δηεξεπλνύλ πηζαλά ζρέδηα θαη λα επηθπξώλνπλ ηνλ 

αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ινγηζκηθνύ.  

 Ο ζηόρνο ηνπ UML είλαη λα παξάζρεη κηα ηππηθή ζεκείσζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

όιεο ηηο αληηθεηκελνζηξεθείο κεζόδνπο θαη λα επηιέμεη θαη λα ελζσκαηώζεη ηα θαιύηεξα ζηνηρεία ησλ 

πξόδξνκσλ ζεκεηώζεσλ. Τν UML έρεη ζρεδηαζηεί γηα έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, 
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παξέρεη θαηαζθεπέο γηα έλα επξύ θάζκα ζπζηεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ., θαηαλεκεκέλα 

ζπζηήκαηα, αλάιπζε, ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 Η UML, νξίδεη 9 είδε δηαγξακκάησλ γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο 

κνληεινπνίεζεο :  

1. Δηαγξάκκαηα ηάμεσλ (Class Diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ ηε ζηαηηθή δνκή όζνλ αθνξά ζηηο ηάμεηο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. 

2. Δηαγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ (Object Diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ αληηθείκελα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη αληηζηνηρνύλ ζε απινπνηεκέλα δηαγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο πνπ δελ αλαπαξηζηνύλ κεηάδνζε κελπκάησλ. 

3. Δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (Collaboration diagrams) : 

Η αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ζπλδέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. 

4. Δηαγξάκκαηα ζεηξάο (Sequence diagrams) : 

Φξνληθή αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεώλ ηνπο. 

 Τα δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ηα δηαγξάκκαηα ζεηξάο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ θάησ από 

ηνλ ηίηιν δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο. 

5. Δηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ (Statechart diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηάμεο όζνλ αθνξά ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο. 

6. Δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ (Activity diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ιεηηνπξγίαο σο ζύλνιν ελεξγεηώλ. 

7. Δηαγξάκκαηα εμαξηεκάησλ (Component diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ ηα θπζηθά εμαξηήκαηα κηαο εθαξκνγήο. 

8. Δηαγξάκκαηα δηαλνκήο (Deployment diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ ηε δηαλνκή ησλ εμαξηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηεκάρηα ηνπ hardware (πιηθνύ). 

9. Δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο (Use case diagrams) : 

Αλαπαξηζηνύλ ιεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ρξήζηε. 

2.3.1 Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ νξηζκέλα Δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τα δηαγξάκκαηα 

απηήο ηεο κνξθήο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο ζπζηήκαηνο, 

ππνζπζηήκαηνο ή θιάζεο , όπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή από ηνλ εμσηεξηθό ρξήζηε. Οπζηαζηηθά 

απνηεινύλ έλα ζύλνιν ζελαξίσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ηνπ ρξήζηε.  

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί εγγξαθή ζην ζύζηεκα, θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη 

ηα απαξαίηεηα πεδία ( Όλνκα, Επώλπκν, Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε, Κσδηθόο, Κσδηθόο Επηβεβαίσζεο). 

Εθόζνλ ην όλνκα ρξήζηε δε ρξεζηκνπνηείηαη, ε Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε είλαη έγθπξε (πεξηέρεη ην 

ραξαθηήξα '@') θαη ν Κσδηθόο κε ηνλ Κσδηθό Επηβεβαίσζεο ηαπηίδνληαη, πξαγκαηνπνηείηαη επηηπρώο ε 

εγγξαθή, αιιηώο εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα. 
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User

Insert FirstName

Insert LastName

Insert Email

Insert Username

Insert Password

Register

Insert Confirm Password

Success

Fail

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Εικόνα  1 Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης - Εγγραφή 

 Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο ζύλδεζεο ζην ζύζηεκα, ν ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ην όλνκα ρξήζηε 

(username) θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό (password) θαη εθόζνλ απηά ζπκπίπηνπλ κε απηά ηεο εγγξαθήο 

ηόηε πξαγκαηνπνηείηαη επηηπρώο ζύλδεζε.  

User

Insert username

Insert password

Login

Register

Logout

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Εικόνα  2 Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης - ύνδεση 

 Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην δηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηηο δπλαηόηεηεο ελόο ρξήζηε κε 

δηθαηώκαηα καζεηή-user εθόζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζύλδεζε ζην ζύζηεκα.  
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User

Home Page Instructions

Material

Tests

Contact

My Profile

View History

View Type of Errors

Update First Name

Update LastName

Update Email

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Admin Rights

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Read Chapter1

Read Chapter2

Read Chapter3

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Do Test1Do Test2

Do Test3

<<extend>><<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

 

Εικόνα  3 Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης - Μαθητή 

 Έλαο ρξήζηεο κε δηθαηώκαηα Δηαρεηξηζηή-Admin, εθηόο από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη έλαο 

απιόο ρξήζηεο, κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ θαξηέια δηαρείξηζεο θαη λα εθηειέζεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο.   

Admin

Manage

View Users

Delete user

View history/progress of user

Delete history/progress of user

Give/Take admin rights

View Questions

Add Question

Delete Question

Update User Settings

Multiple Choice

True-False

Text Completion

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Εικόνα  4 Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης - Καθηγητή 
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3. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη κε ρξήζε ζηηγκηόηππσλ νζόλεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 2. 

3.1 Λειτουργίες Μαθητή 

3.1.1 ύνδεση ( Login ) 

Η πξώηε θόξκα πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ απόπεηξα ζύλδεζεο ζηελ εθαξκνγή είλαη κηα θόξκα ζύλδεζεο 

(login-register). Ο ρξήζηεο κπνξεί ζε πξώην ζηάδην λα εγγξαθεί ζην ζύζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ζπλδεζεί. Σε πεξίπησζε εηζαγσγήο εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ππάξρνπλ θαη θαηάιιεια κελύκαηα ιάζνπο. 

Σεκεηώλεηαη όηη πάλσ δεμηά ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο γιώζζαο (Ειιεληθά - Αγγιηθά).  

 

Εικόνα  5 ελίδα ύνδεσης - Login Page 
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Εικόνα  6 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή στοιχείων εισόδου 

3.1.2 Εγγραφή ( Register) 

Τν ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ρξήζηε, ζεκεηώλεηαη όηη ε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ 

είλαη ππνρξεσηηθή. Τν όλνκα ρξήζηε δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ήδε, ην email ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπληαθηηθά ζσζηό θαη ν θσδηθόο πξόζβαζεο ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ θσδηθό επηβεβαίσζεο. 

 

Εικόνα  7 ελίδα Εγγραφής - Register Page 
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Εικόνα  8 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή στοιχείων Εγγραφής 

 

Εικόνα  9 Επιτυχής Εγγραφή 



Μεηαπηστηαθή δηαηρηβή Γεκίρες Γεώργηος 

 

Πιαηθόρκα Μάζεζες Java 16 

 

3.1.3 Αρχική ελίδα 

Ο ρξήζηεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα κε ρξήζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ. Η αξρηθή ζειίδα θαισζνξίδεη ην ρξήζηε ν νπνίνο πιένλ έρεη ηε δπλαηόηεηα 

πεξηήγεζεο ζηελ εθαξκνγή. Σεκεηώλεηαη όηη εθόζνλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη ην ζπλζεκαηηθό, κπνξεί λα 

απνθηήζεη δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή θαη λα έρεη πεξηζζόηεξεο επηινγέο πεξηήγεζεο. Τέινο, ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα απνζύλδεζεο από ηελ εθαξκνγή. 

 

 
Εικόνα  10 Αρχική ελίδα 

3.1.4 Οδηγίες 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ θαξηέια Οδεγίεο κέζσ ηεο νπνίαο ελεκεξώλεηαη γηα ηα ζηάδηα πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην ζηόρν ηεο εθαξκνγήο. 
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Εικόνα  11 Οδηγίες 

3.1.5 Τλικό 

Σηελ θαξηέια Υιηθό ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαη λα δηαβάζεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα. Τν 

ζύζηεκα ελεκεξώλεη ην ρξήζηε γηα ηα θεθάιαηα πνπ έρεη δηαβάζεη ήδε. Σεκεηώλεηαη όηη ζην ηέινο θάζε 

θεθαιαίνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηελ αξρή, επηζηξνθή ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην θαζώο 

θαη ε επηινγή πινήγεζεο ζην επόκελν θεθάιαην. Τν πιηθό, αλάινγα κε ηα ιάζε ηνπ ρξήζηε (ζπληαθηηθά 

- ινγηθά) δηακνξθώλεηαη θαηάιιεια. Γηα παξάδεηγκα, ρξήζηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ πνιιά ζπληαθηηθά 

ιάζε, βιέπνπλ ην αληίζηνηρν θνκκάηη ηεο ζεσξίαο κε άιιν ρξώκα θαη ην ζύζηεκα ηνπο παξέρεη επηπιένλ 

πιηθό ζε bold γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε.  
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Εικόνα  12 Τλικό - Φρήστης που έχει διαβάσει μόνο το Κεφάλαιο 1 

 

Εικόνα  13 Τλικό - Κεφάλαιο 2 
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Εικόνα  14 Τλικό - Κεφάλαιο 2 - Δυνατότητα πλοήγησης 

 

Εικόνα  15 Τλικό - Κεφάλαιο 1 - Επιπλέον Τλικό σε χρήστες με πολλά συντακτικά λάθη 

3.1.6 Σεστ 

Σηελ θαξηέια απηή, ν ρξήζηεο, αξρηθά κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηα δηαζέζηκα ηεζη πνπ πξνζθέξνληαη 

από ην ζύζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε απηώλ. Σεκεηώλεηαη όηη ην ζύζηεκα πεξηέρεη 

ηξία ηεζη, έλα γηα θάζε θεθάιαην. Κάζε ηεζη πεξηέρεη 4 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 2 ζσζηνύ-

ιάζνπο θαη 2 εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο. Σην παξάξηεκα βξίζθνληαη όιεο νη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο εθαξκνγήο. Τν πξώην ηεζη είλαη ίδην γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο, 

πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζύζηεκα θνξηώλεη από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηπραία, 4 εύθνιεο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο, 2 εύθνιεο εξσηήζεηο ζσζηνύ-ιάζνπο θαη 2 εύθνιεο εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

αληίζηνηρα.  
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Εικόνα  16 Σεστ1 

 Γηα λα ζπλερίζεη ν ρξήζηεο ζην επόκελν ηεζη ζα πξέπεη λα επηηύρεη ηνπιάρηζηνλ βαζκνινγία 

50% (4/8) ζην πξνεγνύκελν ηεζη. Οη εξσηήζεηο γηα ην επόκελν ηεζη πξνζαξκόδνληαη κε βάζε 2 

θξηηήξηα. Τν 1ν θξηηήξην αθνξά ηε βαζκνινγία πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν ρξήζηεο ζην πξνεγνύκελν ηεζη, 

αλ είλαη 4-7 ηόηε ην ζύζηεκα θνξηώλεη εύθνιεο εξσηήζεηο ζην επόκελν ηεζη, αλ όκσο ν ρξήζηεο 

ζπγθεληξώζεη ηε κέγηζηε βαζκνινγία 8, ηόηε θνξηώλνληαη δύζθνιεο εξσηήζεηο. Τν 2ν θξηηήξην αθνξά 

ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο. Αλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί αξθεηά ζπληαθηηθά ή 

ινγηθά ιάζε, ηόηε ην ζύζηεκα ειέγρεη πξηλ επηιέμεη ηπραία εύθνιεο ή δύζθνιεο εξσηήζεηο κε βάζε ηε 

θξηηήξην 1, αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο κε πεξηζζόηεξεο ζπληαθηηθά-ινγηθά ιάζε θαη εκθαλίδεη ηηο 

θαηάιιειεο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηεζη, ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζε, 

κπνξεί λα δεη ηα ιάζε ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ηε κέγηζηε βαζκνινγία πνπ έρεη ζε απηό ην ηεζη. 

Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη αλαθέξεηαη ν ηύπνο ησλ ιαζώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ρξήζηεο ρσξηζκέλσλ ζε 

ζπληαθηηθά-ινγηθά. 
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Εικόνα  17 Σεστ1 - Βαθμολογία 7/8 , 1 συντακτικό λάθος 

 

Εικόνα  18 Σεστ - Φρήστης που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 7/8 στο τεστ1 
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Εικόνα  19 Σεστ2 - Φρήστης με βαθμολογία 7/8 στο τεστ1 - Εύκολες Ερωτήσεις 

 

Εικόνα  20 Σεστ2 - Φρήστης με βαθμολογία 8/8 στο τεστ1 - Δύσκολες Ερωτήσεις 
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3.1.7 Επικοινωνία 

Σηελ θαξηέια απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζπκπιεξώλεη κηα θόξκα κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ζέκα, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, 

κήλπκα) θαη πξαγκαηνπνηείηαη απνζηνιή email ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε geodddemiris@gmail.com. 

Σεκεηώλεηαη όηη ην ζέκα θαη ην email ηνπ απνζηνιέα, βξίζθνληαη ζην ζέκα ηνπ κελύκαηνο ηνπ 

παξαιήπηε. 

 

Εικόνα  21 Επικοινωνία - Αποστολή email 

 

 

Εικόνα  22 Επικοινωνία - Επιτυχής αποστολή email στον παραλήπτη 
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3.1.8 Προφίλ χρήστη 

Σηελ θαξηέια Τν Πξνθίι κνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη  νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην 

ηζηνξηθό ηνπ, όπσο ηηο κέγηζηεο βαζκνινγίεο ηνπ ζηα δηάθνξα ηεζη θαζώο θαη ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί. Επηπιένλ έρεη ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ : Όλνκα, 

Επώλπκν, Email. Σεκεηώλεηαη όηη ππάξρνπλ θαηάιιεια κελύκαηα ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Εικόνα  23 Προφίλ Φρήστη 
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Εικόνα  24 Προφίλ Φρήστη - Αποτυχημένη προσπάθεια αλλαγής Email 

 

Εικόνα  25 Προφίλ Φρήστη - Επιτυχημένη προσπάθεια αλλαγής Email 
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3.2 Λειτουργίες Καθηγητή 

Έλαο ρξήζηεο κε δηθαηώκαηα θαζεγεηή-admin έρεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ελόο απινύ ρξήζηε. Οη ρξήζηεο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηελ θαξηέια Δηαρείξηζεο θαη λα εθηειέζνπλ νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Εικόνα  26 Διαχείριση 

3.2.1 τοιχεία Φρηστών 

Σηελ θαξηέια απηή ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. 

Σεκεηώλεηαη όηη έρεη πξόζβαζε ζε όια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηώλ εθηόο ηνπ θσδηθνύ 

πξόζβαζεο.  

 

Εικόνα  27 Διαχείριση - τοιχεία Φρηστών 
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3.2.2 Διαγραφή Φρήστη 

Σηελ θαξηέια απηή, ν δηαρεηξηζηήο, επηιέγεη ην ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη νξηζηηθά από ηελ 

εθαξκνγή. Η δπλαηόηεηα δηαγξαθήο ελόο δηαρεηξηζηή επηηξέπεηαη, δελ επηηξέπεηαη όκσο ε δηαγξαθή ηνπ 

εαπηνύ ηνπ. 

 

Εικόνα  28 Διαχείριση - Διαγραφή Φρήστη - Απόπειρα διαγραφής του εαυτού του 

 

Εικόνα  29 Διαχείριση - Διαγραφή Φρήστη - Επιτυχημένη διαγραφή χρήστη 
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3.2.3 Ιστορικό Φρήστη 

Σε απηή ηελ θαξηέια ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην ρξήζηε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη εκθαλίδεη όιεο ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο εθαξκνγήο θαζώο επίζεο θαη ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ έρεη 

ζπγθεληξώζεη ζε θάζε κία από απηέο. 

 

Εικόνα  30 Διαχείριση - Ιστορικό Φρήστη 

 

Εικόνα  31 Διαχείριση - Ιστορικό Φρήστη geod - Καλύτερη Βαθμολογία 7 - Προσπάθεια 1 

3.2.4 Διαγραφή Ιστορικού Φρήστη 

Σηελ θαξηέια απηή ν ρξήζηεο επηιέγεη από ηε θόξκα ησλ δηαζέζηκσλ ρξεζηώλ ην ρξήζηε πνπ επηζπκεί 

θαη δηαγξάθεη όιν ην ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. Σεκεηώλεηαη όηη δηαγξάθνληαη όιεο νη βαζκνινγίεο θαη όια 

ηα ιάζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζόλ.  

 

Εικόνα  32 Διαχείριση - Διαγραφή Ιστορικού 

3.2.5 Διαχείριση Δικαιωμάτων 

Σηελ θαξηέια απηή ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αθαηξέζεη ή λα δώζεη δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ζε ρξήζηε 

ηεο επηινγήο ηνπ. Παξαθάησ αθαηξνύκε ηα δηθαηώκαηα ρξήζηε ηνπ δηαρεηξηζηή κε όλνκα ρξήζηε '1'. 
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Εικόνα  33 Διαχείριση - Δικαιώματα - 0 users 2 admins 

 

 

Εικόνα  34 Διαχείριση - Δικαιώματα - 1 user 1 admin 

3.2.6 Διαθέσιμες Ερωτήσεις 

Σε απηή ηελ θαξηέια, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη όιεο ηηο δηαζέζηκεο εξσηήζεηο πνπ έρεη ε εθαξκνγή. 

Οη εξσηήζεηο είλαη ρσξηζκέλεο όπσο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο. Πην αλαιπηηθά, όιεο 

νη εξσηήζεηο βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

 

Εικόνα  35 Διαχείριση - Διαθέσιμες Ερωτήσεις - ωστό Λάθος 
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3.2.7 Προσθήκη Ερώτησης 

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζην ζύζηεκα νπνηαδήπνηε εξώηεζε απηόο επηζπκεί. Αξρηθά 

δηαιέγεη ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο πνπ επηζπκεί λα πξνζζέζεη, ζπκπιεξώλεη ηα θαηάιιεια πεδία θαη ε 

εξώηεζε πξνζηίζεηαη ζην ζύζηεκα. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο δπζθνιίαο ηεο εξώηεζεο, ώζηε 

ην ζύζηεκα λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηώλ. 

 

Εικόνα  36 Διαχείριση - Προσθήκη Ερώτησης - Επιλογή κατηγορίας ερώτησης 

 

Εικόνα  37 Διαχείριση - Προσθήκη Ερώτησης - Πολλαπλής Επιλογής 

 

Εικόνα  38 Διαχείριση - Προσθήκη Ερώτησης - ωστό Λάθος 
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Εικόνα  39 Διαχείριση - Προσθήκη Ερώτησης - υμπλήρωσης Κενών 

3.2.8 Διαγραφή Ερώτησης 

Σηελ νζόλε ηνπ δηαρεηξηζηή εκθαλίδνληαη όιεο νη δηαζέζηκεο εξσηήζεηο δηαρσξηζκέλεο αλά ηύπν θαη 

δπζθνιία. Με απηό ηνλ ηξόπν ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα δηαγξάςεη όπνηα εξώηεζε 

επηζπκεί θαη λα ειέγμεη ηελ πιεζώξα ησλ δηαθνξεηηθώλ εξσηήζεσλ αλά θαηεγνξία.  

 

Εικόνα  40 Διαχείριση - Διαγραφή Ερώτησης 

3.2.9 Αλλαγή τοιχείων Φρήστη 

Σηελ θαξηέια απηή ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ 

νπνηνπδήπνηε ρξήζηε ζην ζύζηεκα.   
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Εικόνα  41 Διαχείριση - Αλλαγή Προσωπικών τοιχείων Φρήστη 

4. ΕΝΑΡΙΑ ΦΡΗΗ 

4.1 Εκτέλεση Σεστ  

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, ν ρξήζηεο επηιέγεη από ηεο εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

νζόλε, απηέο πνπ ζεσξεί ζσζηέο:  

 

Εικόνα  42 ενάριο συμπλήρωσης Σεστ1 

Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηεί ππνβνιή θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηα  αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. 

Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ν ρξήζηεο  έρεη θάλεη έλα ιάζνο ην νπνίν είλαη θαη ζπληαθηηθό, νπόηε ην 

ζύζηεκα ηνλ ελεκεξώλεη θαηάιιεια. Σηνλ πίλαθα Users, θξαηάκε γηα ηε ζηήιε CategoryTest1 ηελ ηηκή 

7 θαζώο είλαη ε κέγηζηε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε θαη ζηελ θαηεγνξία SyntaxErrors1 αληίζηνηρα ηελ ηηκή 

1.  
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Εικόνα  43 ενάριο υμπλήρωσης Σεστ 1 - Αποτελέσματα 

Σην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

δεύηεξνπ ηεζη. Επεηδή όκσο ε βαζκνινγία πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη δελ είλαη ε κέγηζηε, νη εξσηήζεηο γηα 

ην ηεζη2 ζα είλαη εύθνιεο δπζθνιίαο. Σεκεηώλεηε όηη αθόκα δε κπνξεί λα δνθηκάζεη ην ηεζη3 θαζώο ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξώζεη βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 4/8 ζην ηεζη ηνπ θεθαιαίνπ 2. 

 

Εικόνα  44 Απόπειρα πραγματοποίησης Σεστ3 
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Εικόνα  45 Σεστ2 - Εύκολες Ερωτήσεις 

4.2 Ανάγνωση Τλικού 

Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, ν ρξήζηεο δνθηκάδεη ην ηεζη2 θαη πξαγκαηνπνηεί 4 ινγηθά ιάζε θαη 1 

ζπληαθηηθό. Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ην Υιηθό πξνζαξκόδεηαη κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πιηθνύ πνπ 

απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο κε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. 

 

Εικόνα  46 Κεφάλαιο 2 - Πριν την πραγματοποίηση του τεστ2 
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Εικόνα  47 Πραγματοποίηση τεστ2 - 4 Λογικά λάθη 1 υντακτικό 

Ο ρξήζηεο επεηδή πξαγκαηνπνηεί αξθεηά ινγηθά ιάζε, ην ζύζηεκα αιιάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ πιηθνύ κε 

δηάθνξεο αιιαγέο θπξίσο ζηε γξακκαηνζεηξά θαη ην ρξώκα. Σεκεηώλεηαη όηη επεηδή ν ρξήζηεο έθαλε 

κεγάιν αξηζκό ινγηθό ιαζώλ (4) ην ζύζηεκα πξόζζεζε επηπιένλ πιηθό ζε απηό ην θεθάιαην κε bold. 
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Εικόνα  48 Κεφάλαιο 2 - Σροποποιημένο επειδή ο χρήστης πραγματοποίησε λογικά λάθη 

 

Εικόνα  49 Κεφάλαιο 2 - Προσθήκη επιπλέον υλικού (The main method) επειδή ο 

χρήστης έκανε μεγάλο αριθμό λογικών λαθών. 
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5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΕΚΣΑΕΙ 

Τν πξνζαξκνζηηθό ζύζηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη έλα 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

θαζεγεηέο θαη καζεηέο. 

 Ο ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα δηαπηζηώλνπλ άκεζα ηα ιάζε 

ηνπο, θαζώο θαη ην είδνο ησλ ιαζώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ. Οη ρξήζηεο, έρνπλ επίζεο ηε δπλαηόηεηα 

αμηνιόγεζεο όζεο θνξέο επηζπκνύλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο. Δελ 

ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκόο ζηελ ύιε πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη έλαο καζεηήο, ην ζύζηεκα όκσο, κπνξεί 

λα ηνλ παξνηξύλεη λα δηαβάζεη επηπιένλ πιηθό πνπ πξνζηίζεηαη, εθόζνλ πξαγκαηνπνηεί νξηζκέλα είδε 

ιαζώλ. 

 Όζν αθνξά ηνλ θαζεγεηή, ην ζύζηεκα δελ έρεη σο ζθνπό ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, αιιά ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο εξσηήζεσλ θαη 

θάζε είδνπο ελεκέξσζεο όζν αθνξά ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα. 

 Τν ζύζηεκα ζα κπνξνύζε ζην κέιινλ λα αλαβαζκηζηεί θαη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

θαζεγεηέο λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ λα πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα. Η δπλαηόηεηα 

πξνζζήθεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο ύιεο κε απηό ηνλ ηξόπν, πξνζθέξεη κηα δπλακηθόηεηα, θαζώο ε 

πιαηθόξκα απηή, ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο.  

 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα, παξέρεη πξνζαξκνζηηθόηεηα όζν αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή 

θαη ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ απηόο πξαγκαηνπνηεί. Σίγνπξα, όζν πεξηζζόηεξα επίπεδα 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο πξνζηίζεληαη ηόζν βειηηώλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σπλεπώο, ζα 

κπνξνύζε γηα παξάδεηγκα ην ζύζηεκα, λα εληάζζεη ηνπο καζεηέο ζε γλσζηηθά θαη καζεζηαθά ζηπι θαη 

λα πξνζαξκόδεηαη θαηάιιεια. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

7.1 χεσιακή Βάση 

 

Εικόνα  50 χεσιακή Βάση 
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7.2 Ερωτήσεις 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ρσξηζκέλεο ζηηο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εξσηήζεσλ από ηε θόξκα ηεο 

εθαξκνγήο, ν admin έρεη ηε δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ησλ απαληήζεσλ ηεο θάζε εξώηεζεο ζε θαηεγνξίεο. 

(ινγηθό - ζπληαθηηθό). Τν ζύζηεκα εηζάγεη απηόκαηα ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο. 

7.2.1 Πολλαπλής Επιλογής 

Δπζθνιία : Εύθνιεο Εξσηήζεηο 

Κεθάιαην : 1 

 insert into questionsMCEasy values('If you want your condition to depend upon two conditions 

BOTH being true, What is the proper notation to put between the two Boolean 

statements?','!','||','&&','<>','&&','Java Core Basics'); 

 insert into questionsMCEasy values('Choose the appropriate data type for this value: 

5,5','int','double','boolean','String','double','Java Core Basics'); 

 insert into questionsMCEasy values('What displays from the following statements? String 

word="abcde";for(int i=0;i<4;i+=2)System.out.print(word[i]);','ab','ac','ace','bd','ac','Java Core 

Basics'); 

 insert into questionsMCEasy values('What is a loop?','A new type of Applet.','A segment of code 

to be run a specified amount of times','A segment of code to be run infinite times','A segment of 

code to be run once','A segment of code to be run a specified amount of times','Java Core 

Basics'); 

Κεθάιαην : 2 

 insert into questionsMCEasy values('What is the correct syntax for java main method?','public 

void main(String[] args)','public static void main(string[] args)','public static void main()','none 

of the above','none of the above'); 

 insert into questionsMCEasy values('An object could be...','anything','an algorithm','a data 

container','a program','anything'); 

 insert into questionsMCEasy values('Examine this code: String myString; What is the data type 

of myString?','String','reference to String','null','Object','String'); 

 insert into questionsMCEasy values('The CLASS that handles data input from the console 

is:','InputStream','System.in','System.out','OutputStream','InputStream'); 

Κεθάιαην : 3 

 insert into questionsMCEasy values('An array holds:','similar values of same data type','different 

values of same data type','same values of different data types','different values of different data 

types','different values of same data type'); 

 insert into questionsMCEasy values('If we declare int[]ar={1,2,3,4,5,6};The size of array ar 

is:','0','5','6','7','6'); 

 insert into questionsMCEasy values('Which of the following statements gets the number of 

integers in the array that follows? int[]customers=new int[55];','int size=customers.length();','int 

size=customers.length;','int size=customers.size();','int size=Arrays.size(customers);','int 

size=customers.length;'); 

 insert into questionsMCEasy values('Is a program required to catch all exceptions that might 

happen?','No. You can write a program to catch just the exceptions you want.','No. But if a 

program catches one type of exception it must catch all other types as well.','Yes. If a program is 

not written to catch all exceptions it will not compile.','Yes. A program can not do I/O unless it 

catches all exceptions.','No. You can write a program to catch just the exceptions you want.'); 

 

Δπζθνιία : Δύζθνιεο Εξσηήζεηο 
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Κεθάιαην : 2 

 insert into questionsMCHard values('When an object no longer has any reference variables 

referring to it,what happens to it?','It sits around in main memory forever.','It is swapped out to 

disk.','The garbage collector makes the memory it occupies available for new objects.','It is sent 

to the Dumpster.','The garbage collector makes the memory it occupies available for new 

objects.'); 

 insert into questionsMCHard values('Examine this code: String myString=""; What value is 

contained in myString?','null','a String reference','an empty reference','a character reference','an 

empty reference'); 

 insert into questionsMCHard values('Which of the following classes are available in the 

java.lang package?','Stack','Object','Vector','Random','Object'); 

 insert into questionsMCHard values('A class cannot be 

declared:','Static','Private','Default','Void','Private'); 

Κεθάιαην : 3 

 insert into questionsMCHard values('What loop will display each of the numbers in this array on 

a separate line:float[]nums={1.1f,2.2f,3.3f};','for(int i=0;i<3;i++)System.out.println( 

nums[i]);','for(i=1;i','for(i=0;i','for(i=1;i<3;i++)System.out.println(nums[i]);','for(int 

i=0;i<3;i++)System.out.println( nums[i]);'); 

 insert into questionsMCHard values('What numbers does the code that follows print to the 

console? int[]numbers={1,2,3,4,5,6,7,8,9};for(int 

i=0;i<8;i++){System.out.println(numbers[i]);}','0-9','0-8','1-9','1-8','1-8'); 

 insert into questionsMCHard values('Following code will result in: float num=5/0;','Compilation 

error:Divisions must be in a try block','Complilation error:DivideByZeroException','Runtime 

Exception','No Error: a is NaN','Runtime Exception'); 

 insert into questionsMCHard values('What type of exception is thrown by parseInt() if it gets 

illegal 

data?','ArithmeticException','RunTimeException','NumberFormatException','NumberError','Nu

mberFormatException'); 

7.2.2 ωστού-Λάθους 

Δπζθνιία : Εύθνιεο Εξσηήζεηο 

Κεθάιαην : 1 

 insert into questionsTFEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('Variable name can begin 

with a letter, "$", or "_".','TRUE','Java Core Basics'); 

 insert into questionsTFEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('The modifiers public and 

static cannot written in either order "public static" or "static public".','FALSE','Java Core 

Basics'); 

Κεθάιαην : 2 

 insert into questionsTFEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('In an instance method or 

a constructor, "this" is a reference to the current object.','TRUE','Java Classes and Objects'); 

 insert into questionsTFEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('Constructor overloading 

is not possible in Java.','FALSE','Java Classes and Objects'); 

Κεθάιαην : 3 

 insert into questionsTFEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('Interfaces can be 

instantiated.','FALSE','Java Arrays, Exceptions'); 

 insert into questionsTFEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('A java array is always an 

object','FALSE','Java Arrays, Exceptions'); 

Δπζθνιία : Δύζθνιεο Εξσηήζεηο 
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Κεθάιαην : 1 

 insert into questionsTFHard (question1,correctanswer,MyTests) values('In Java SE 7 and later, 

underscore characters "_" can appear anywhere between digits in a numerical 

literal','TRUE','Java Core Basics'); 

 insert into questionsTFHard(question1,correctanswer,MyTests) values('A .class file contains 

bytecodes?','TRUE','Java Core Basics'); 

Κεθάιαην : 2 

 insert into questionsTFHard(question1,correctanswer,MyTests) values('Objects of a super class 

can always be assigned to a subclass reference.','FALSE','Java Classes and Objects'); 

 insert into questionsTFHard(question1,correctanswer,MyTests) values('Objects of a subclass can 

be assigned to a super class reference.','TRUE','Java Classes and Objects'); 

Κεθάιαην : 3 

 insert into questionsTFHard(question1,correctanswer,MyTests) values('Java programming is not 

statically-typed, means all variables should not first be declared before they can be 

used.','FALSE','Java Arrays, Exceptions'); 

 insert into questionsTFHard(question1,correctanswer,MyTests) values('The "switch" selection 

structure must end with the default case.','FALSE','Java Arrays, Exceptions'); 

7.2.3 υμπλήρωσης Κενών 

Δπζθνιία : Εύθνιεο Εξσηήζεηο 

Κεθάιαην : 1 

 insert into questionsCompEasy(question1,correctanswer,MyTests) values(Find the appropriate 

data type for this field: isSwimmer','boolean','Java Core Basics'); 

 insert into questionsCompEasy(question1,correctanswer,MyTests) 

values('System.out.println(12>>2);What is the output','3','Java Core Basics'); 

Κεθάιαην : 2 

 insert into questionsCompEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('The input/output 

package usually used with Java is: ','java.io','Java Classes and Objects'); 

 insert into questionsCompEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('What is the name of 

the abstract base class for streams dealing with general purpose(non-character) 

input?','InputStream','Java Classes and Objects'); 

Κεθάιαην : 3 

 insert into questionsCompEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('What type of 

exception is thrown by parseInt() if it gets illegal data?','NumberFormatException','Java Arrays, 

Exceptions'); 

 insert into questionsCompEasy(question1,correctanswer,MyTests) values('The program can 

recover from an Error or an Exception?','Exception','Java Arrays, Exceptions'); 

Δπζθνιία : Δύζθνιεο Εξσηήζεηο 

Κεθάιαην : 1 

 insert into questionsCompHard(question1,correctanswer,MyTests) 

values('System.out.println((12 >> 1) - 1);What is the output','5','Java Core Basics'); 

 insert into questionsCompHard(question1,correctanswer,MyTests) values('The String class is 

declared as','final','Java Core Basics'); 

Κεθάιαην : 2 
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 insert into questionsCompHard(question1,correctanswer,MyTests) values('What is the name of 

the abstract base class for streams dealing with character input?','Reader','Java Classes and 

Objects'); 

 insert into questionsCompHard(question1,correctanswer,MyTests) values('What is the name of a 

stream that connects two running programs?','Pipe','Java Classes and Objects'); 

Κεθάιαην : 3 

 insert into questionsCompHard(question1,correctanswer,MyTests) values('What method of an 

Exception object returns a message string?','getMessage()','Java Arrays, Exceptions'); 

 insert into questionsCompHard(question1,correctanswer,MyTests) values('What method of an 

Exception object prints a list of methods that called before the exception was 

thrown?','printStackTrace()','Java Arrays, Exceptions'); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


