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Πρόλογος 

Η δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο αλέθαζελ ήηαλ έλα κείδνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζέκα έξεπλαο 
θαη κειέηεο. Η Πνιηηεία ζεζκνζεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, νξίδεη ηηο βαζκίδεο, 
απνθαζίδεη ηε δηάξθεηα, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα κέζα. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθφ, 
νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε ζχγρξνλε επνρή, 
επηθαηξνπνηνχλ ηελ απαίηεζε γηα δηαξθή αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φρη κφλν 
ησλ ρνιηθψλ - Φνηηεηηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ θη απηνί λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο πξνζσπηθήο θη εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. 

Έηζη, κεηά ηα ηεξάζηηα άικαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θπξίσο ζηελ ηερλνινγία, καο 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπκε ηα φξηα ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα λέα 
εξγαιεία πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο. 

Η παξνχζα κειέηε βαζίδεηαη ζηελ Αζχγρξνλε Σειεθπαίδεπζε. Η Αζχγρξνλε 
Σειεθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ησλ καζεηψλ θαη ησλ εηζεγεηψλ. Οη 
καζεηέο δελ είλαη αλαγθαίν λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν ή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή κε ηνπο 
εηζεγεηέο. Αληίζεηα, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ην πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ 
ρξνληθφ πιαίζην θαη λα ζπγθεληξψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζχκθσλα κ’ απηφ.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνηάζεσλ, 
ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαη ηερλνινγηψλ θαη ε αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο γηα ηελ παξνρή ησλ 
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Η εθαξκνγή πξνζθέξεη λέεο 
δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή - εθπαηδεπφκελνπ. 
Τπνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ, μεπεξλψληαο ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζηθήο 
δηδαζθαιίαο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο 
εθπαίδεπζεο. 

Βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο κειέηεο είλαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ε αμηνπνίεζε 
ηνπ πινχζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζ’ απηή, ε αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο 
θη ε παξνρή ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Κιείλνληαο απηφλ ηνλ πξφινγν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηά κνπ θ. 
Βίξβνπ Μαξία γηα ηελ αλάζεζε θη επίβιεςε απηήο ηεο εξγαζίαο. ηελ φιε πξνζπάζεηα, 
ππήξμαλ θη αθαλή άηνκα πνπ βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία 
επίζεο επραξηζηψ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                      Παπαθίηζνο Αξηζηείδεο - Γεψξγηνο                                                             

ρεδίαζε & πινπνίεζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο   6 

1. Εισαγωγή 

Η εμάπισζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, ελψ θαζεκεξηλά φιν θαη 
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη παγθνζκίσο γίλνληαη κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Άιισζηε, νη 
ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ζην Γηαδίθηπν (Internet) γλσξίδνπλ αικαηψδε εμέιημε ηα ηειεπηαία 
ρξφληα θαη πνιιέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζεγγίδνπλ απφ θάζε πιεπξά, ηερλνινγηθή, 
ζηαηηζηηθή θαη θνηλσληθή, ηελ νινέλα απμαλφκελε αιιά θαη παξάμελε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα. 

Σν Internet είλαη πιένλ παληνχ. Έρεη επηηχρεη ηελ παγθνζκηφηεηα, φπσο άιισζηε 
ππνδειψλεη θαη η’ φλνκά ηνπ: World Wide Web. ρεδφλ θάζε ειεθηξνληθή ζπζθεπή, ζηαζεξή ή 
θηλεηή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί ζην Γηαδίθηπν. Σν πξφβιεκα επνκέλσο ηεο εχθνιεο 
πξφζβαζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ζεσξείηαη ιπκέλν, γη’ απηφ δε δίλεηαη πιένλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα 
ζ’ απηφ. Αληίζεηα, ην βάξνο δίλεηαη πιένλ ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζηελ επνλνκαδφκελε 
θαη θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Οη δηεζλείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ δηθηχσλ είλαη αλακελφκελν λα έρνπλ επεξεάζεη θαη ηνλ επαίζζεην 
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζπληεινχκελεο αιιαγέο, ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο 
γλψζεο, φζν θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγνχλ έλα λέν καζεζηαθφ 
πεξηβάιινλ. Η εκθάληζε κίαο εληειψο λέαο δηακνξθσκέλεο θνηλσλίαο, ηεο γλσζηήο σο 
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ζεσξείηαη πιένλ σο λέν αγαζφ αλάκεζα ζηα πνιιά άιια. Σν λέν 
εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ έρεη δηακνξθσζεί, δε ζεσξεί φηη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη έλα 
γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα εληαρζεί μερσξηζηά ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 
Αληίζεηα, ζεσξεί φηη νη δηθηπαθέο θαη ππνινγηζηηθέο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ηζρπξφ εθπαηδεπηηθφ 
εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ θαζεγεηή θαη πξέπεη λα ελζσκαησζεί ελεξγά ζην 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζηηο κέξεο καο έρνπλ 
ελζσκαησζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ινγηζκηθά ηειεθπαίδεπζεο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη 
θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Η εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, είλαη κία 
δηαδηθαζία, ε νπνία δε ιακβάλεη ρψξα ζε κία ηάμε, δειαδή κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ 
δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή, αιιά αληηζέησο είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο κειεηά 
ην πιηθφ πνπ ηνπ έρεη δηαλεκεζεί κε θάπνην ηξφπν απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο πιένλ παίδεη ην 
ξφιν ελφο καθξηλνχ παξαηεξεηή κε ζθνπφ λα ζπκβνπιεχεη, λα βνεζάεη θαη λα εκςπρψλεη 
πεξηζηαζηαθά ην καζεηή. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαλέκεηαη ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά, ελψ ε 
επηθνηλσλία κε ην δηδάζθνληα γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ ή e-mail. 

πσο γίλεηαη θαλεξφ, ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε 
είλαη φηη νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη, νινθιεξψλνπλ αληίζηνηρα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 
καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαη ρξφλν. Ο δάζθαινο θαη ν 
καζεηήο ίζσο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πφιε, φκσο κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη ζε απφζηαζε πνιιψλ 
ρηιηνκέηξσλ. 

’ έλα ηέηνην κε ζπκβαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη 
ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, κεηαμχ εθπαηδεπηή θη εθπαηδεπφκελνπ, λα κελ θαηαξγεί ηηο ζπλζήθεο 
πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε κάζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 
ζπλερήο θαζνδήγεζε θη ππνζηήξημε ηνπ καζεηή απφ ην δάζθαιν, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα κελ 
απνγνεηεπηεί κε ηελ πξψηε δπζθνιία. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη παξαδνζηαθνί ξφινη ηνπ δάζθαινπ 
θαη ηνπ καζεηή, απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε χπαξμε ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή. Η 
ηειεπηαία ζπλζήθε κπνξεί λα δηαθπιαρζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο απηνμηνιφγεζεο ηνπ 
καζεηή. 

Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ, εηζήγαγαλ έλα θαηλνχξην κνληέιν ζηελ εθπαίδεπζε 
απφ απφζηαζε, ηελ ηειεθπαίδεπζε (tele-education ή tele-teaching) θη ελίζρπζαλ ηηο 
δπλαηφηεηεο παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή. Η έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο 
κάζεζεο (e-learning) είλαη αξθεηά γεληθή θαη πεξηθιείεη νπνηαδήπνηε κνξθή παξνρήο 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ, φζν 
θαη γεληθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. Με ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
ηειεθπαίδεπζεο, ε ειεθηξνληθή κάζεζε πξνζιακβάλεη πιένλ έλαλ πην δπλακηθφ ραξαθηήξα, 
αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη ζε εκπινπηηζκέλε κνξθή αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ 
αληηκεηψπηζε πνιιψλ παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ, φπσο ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηε 
ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 
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Ωο δηά βίνπ εθπαίδεπζε λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο, ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρνπλ ελήιηθεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, 
ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ, ηελ πξνζσπηθή θαη 
θνηλσληθή ηνπο εμέιημε, αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Ωο 
ζπλεξγαηηθή κάζεζε νξίδεηαη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία νκαδηθήο κάζεζεο ζηελ νπνία 
ιακβάλνπλ ρψξα θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθέο καζεζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο (θνηλνί ζηφρνη, 
αιιειεμάξηεζε, πξνζσπηθή επζχλε θιπ) κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Η ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 
ζπλεηζθνξά ηεο ηειεθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ θπζηθφ 
λ’ αλαλεψζεη θαη ηελ πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη λα επαλαθαζνξίζεη 
ηνπο ζθνπνχο ηεο. 

Σα θνηλσληθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεθπαίδεπζεο απαζρνινχλ αξθεηνχο 
εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηα πνιηηηζκηθά πξφηππα, 
θαζνξίδνπλ θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο ζηα επίπεδα ηεο εξγαζίαο, ηεο 
θαηάξηηζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Η παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο 
ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ζηε ζρέζε πνπ ηελ θαζνξίδεη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. 

1.1. Ορισμός της τηλεκπαίδευσης 

Η χγρξνλε Σειεθπαίδεπζε είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ γίλεηαη ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν» θαη θαηά 
ηελ νπνία νη εθπαηδεπηέο θη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη δηαζπλδεδεκέλνη κέζσ δηθηχνπ, νπφηε 
επηηξέπεηαη ε ζπλδηάζθεςε ήρνπ θαη εηθφλαο (audio & video conference), ελψ επηπιένλ ππάξρεη 
ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο αξρείσλ, εθαξκνγψλ, αθφκα θη ειεθηξνληθνχ «καπξνπίλαθα», φπνπ 
απηφο δηαηίζεηαη. Η χγρξνλε Σειεθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ηελ ακεζφηεηα ηεο επαθήο ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα 
πξνζζέζεη κία άιιε δηάζηαζε ζην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη, αλ θαη δε 
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν κε ηνλ απνκαθξπζκέλν εθπαηδεπηή, κπνξνχλ λα έρνπλ καδί ηνπ 
θσλεηηθή θη νπηηθή επηθνηλσλία. Πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε 
γλψζε θη ε εκπεηξία ηνπ απνκαθξπζκέλνπ εθπαηδεπηή, αμηνπνηείηαη επηπιένλ ν εμνπιηζκφο 
απνκαθξπζκέλσλ αηζνπζψλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ, ελψ παξάιιεια 
απνδπλακψλνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ απνζηάζεσλ, δεκηνπξγνχληαη λέα εξεζίζκαηα ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηεπθνιχλεηαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο. 

Η Σειεθπαίδεπζε έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο. Οη 
βαζηθέο έλλνηεο, αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζπκκαζεηέο, πίλαθαο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. Η 
θιαζηθή φκσο δηάηαμε ηεο αίζνπζαο αληηθαζίζηαηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο 
ζπλδεδεκέλνπο ζην δηαδίθηπν, θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δνκή 
νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο. 

Γηα λα πξνζδηνξηζζεί θαιχηεξα ε έλλνηα ηεο Σειεθπαίδεπζεο έρνπλ θαζνξηζηεί ηξεηο 
δηαθνξεηηθέο κνξθέο: 

 Η Τειεθπαίδεπζε ζε εμαηνκηθεπκέλν ξπζκό (self-paced training). ’ απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, πξνζθέξεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ 
(βηβιία, αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν, καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα, ζεκεηψζεηο, 
πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή θηι), ζπλήζσο ρσξηζκέλα ζε 
ελφηεηεο (καζήκαηα), ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, απνθαζίδεη δειαδή 
ν ίδηνο πφηε θαη πνχ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ δηδάζθνληα 
ή κε άιινπο καζεηέο. 

 Η Αζύγρξνλε Τειεθπαίδεπζε. Η πεξίπησζε απηή κνηάδεη αξθεηά κε ηελ 
πξνεγνχκελε. Παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε ην πιηθφ 
πξνο δηδαζθαιία νπνπδήπνηε θη νπνηεδήπνηε, έρνληαο φκσο παξάιιεια δπλαηφηεηα 
αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή. Σν 
πιηθφ δηδαζθαιίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη δνζεί φιν απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
καζήκαηνο, αιιά κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηαδηαθά. 

 Η Σύγρξνλε Τειεθπαίδεπζε. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην κάζεκα γίλεηαη θαλνληθά 
αιιά νη καζεηέο θη ν θαζεγεηήο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν ν θαζέλαο 
θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ηειεδηάζθεςεο λα βξίζθνληαη φινη ζε κία εηθνληθή 
αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Η δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
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πξνζθέξεη ηηο ίδηεο ή θαη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο απ’ απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κία 
θαλνληθή αίζνπζα. 

 

Δπηπιένλ, επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα παξαθνινπζήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα απφ ππνινγηζηή, είηε ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, είηε ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 
λα δέρεηαη βνήζεηα απφ έλαλ εθπαηδεπηή, φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην. πλνπηηθά, κπνξνχκε 
λα πνχκε φηη ε ηειεθπαίδεπζε δηεμάγεηαη κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα βξεη θαη λα δηαβάζεη 
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ηελ χιε, ηηο εμεηάζεηο θηι. 

 Όπαξμε δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηνλ νπνίν, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα βξεη ηηο 
παξαδφζεηο, θαζψο θαη πιηθφ πξνο κειέηε. 

 Όπαξμε δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θηι. 

 

Σέινο, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε ζχγρξνλε θη 
αζχγρξνλε επηθνηλσλία, κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή. Γειαδή, είλαη 
απαξαίηεηε ε ρξήζε εθαξκνγψλ ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζχγρξνλεο 
επηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ αζχγρξνλε. 

1.2. τόχοι της τηλεκπαίδευσης και πλεονεκτήματα 

Η ηειεθπαίδεπζε καθξνπξφζεζκα, ζέηεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν: ηελ αλάπηπμε θαη 
πξνψζεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, ζρεδηαζκέλσλ έηζη, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 
πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, κε 
ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε 
ηειεθπαίδεπζε είλαη νη εμήο: 

 Αλάπηπμε ησλ πεξηβαιιφλησλ δηδαζθαιίαο θαη κεζφδσλ ηθαλψλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 
ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα εθπαίδεπζεο. 

 Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ εθαξκνγψλ 
πνιπκέζσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη απηέο νη λέεο κέζνδνη. 

 Δλζάξξπλζε ηνπ θνηλνχ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θη ππεξεζηψλ ηεο εμ' 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 Αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

 Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε δηάρπζε θη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θη εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αλά ηνλ θφζκν. 

 Απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο. 

 Καζνξηζκφο πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα εθαξκνγή κεζφδσλ θη αλάπηπμε 
πεξηερνκέλνπ. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα πξνγξάκκαηα 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή αθφκα θαη ε θαηάξηηζε ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ θαη 
πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ κία θαιά ζρεδηαζκέλε εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ 
θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ. Η ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη: 

 Ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αλεμαξηήησο ηεο απφζηαζεο απφ ην 
θέληξν εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί 
φηη νη ίζεο επθαηξίεο αθνξνχλ θη άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

 Ίζεο επθαηξίεο αλεμαξηήησο νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ. Οηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε 
εκπιεθφκελν κε ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο πξνο απφδνζε. 

 πλερηδφκελε θαηάξηηζε θη εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ. 
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 Δχθνιε θη άκεζε δηαζχλδεζε ησλ αηφκσλ κε εμσηεξηθέο πεγέο γλψζεσλ (ειεθηξνληθέο 
βηβιηνζήθεο, κνπζεία θιπ). 

 πλερή ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πξνο ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο. 

 Απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ, νη 
νπνίνη είλαη γεσγξαθηθά δηαζπαξκέλνη. 

 Μεηαζρεκαηίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ξφινπο, θαζηζηψληαο 
ην δάζθαιν νξγαλσηή ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θη αμηνιφγεζεο θαη δηαθνξνπνηψληαο 
ην πεξηερφκελν κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

 Γεκηνπξγία κίαο ειεθηξνληθήο ηάμεο, ζηελ νπνία εμνκνηψλνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο κίαο 
παξαδνζηαθήο ηάμεο (παξάδνζε δηαιέμεσλ, επίιπζε - δηφξζσζε αζθήζεσλ, ππνβνιή 
εξσηήζεσλ θιπ). 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θνηλνηήησλ κάζεζεο, πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαηηθή 
κάζεζε θαη ηελ δηεθπεξαίσζε θνηλψλ ζρεδίσλ, ρσξίο ρσξνηαμηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

1.3. Περιγραφή της διπλωματικής διατριβής 

θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνηάζεσλ, ζεσξεηηθψλ 
πιαηζίσλ θαη ηερλνινγηψλ θαη ε ζρεδίαζε κίαο εθαξκνγήο γηα ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ 
ππνδνκψλ γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, ζεηξά παίξλεη ε πινπνίεζε κίαο 
πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ.  Η πιαηθφξκα απηή είλαη κία βειηησκέλε 
έθδνζε ηνπ «GUnet e-Class», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 
ΠΜ «Πιεξνθνξηθή», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο εθαξκνγήο είλαη λα 
μεπεξάζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ «GUnet e-Class», ηηο νπνίεο αληηκεησπίζακε θη 
εκείο σο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ψζηε λα γίλεη έλα πην νινθιεξσκέλν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 
θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ. 

Ιδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηελ θαηαζθεπή ελφο ππνζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλεο 
ελεκέξσζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηεο εθαξκνγήο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 
κε ηελ εηζαγσγή απφ ηνπο θαζεγεηέο κίαο αλαθνίλσζεο, ελφο ζπλδέζκνπ, ελφο εγγξάθνπ, κίαο 
βαζκνινγίαο θηι. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλνη γηα ηα 
καζήκαηά ηνπο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αιιεινγξαθίαο. Έλα άιιν ζεκείν πνπ δψζακε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή, είλαη ε αζθάιεηα πνπ ζα παξέρεη ε πιαηθφξκα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 
ηφρνο καο είλαη ην πιηθφ απηφ λα είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σέινο, ζηνίρεκα γηα καο 
ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο ε νπνία λα είλαη εχρξεζηε θη εχθνιε ζην ρεηξηζκφ απ’ 
νπνηνλδήπνηε ρξήζηε, ρσξίο απηφο λα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε. Παξαθάησ 
αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο, θαζψο θαη ηα 
ππνζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Γηαβάζκηζε ρξεζηψλ ηξηψλ επηπέδσλ (Γηαρεηξηζηέο – Καζεγεηέο - Φνηηεηέο).  

 Πξνβνιή πξνθίι ρξεζηψλ. 

 Δγγξαθή λένπ ρξήζηε. 

 Τπελζχκηζε θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

 Απηφκαηε απνζηνιή e-mail ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαηά ηελ εηζαγσγή 
αλαθνηλψζεσλ, εγγξάθσλ, ζπλδέζκσλ θηι. 

 Events. 

 Ηιεθηξνληθέο αηηήζεηο. 

 Αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

 εκηλάξηα. 
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 Πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. 

 Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο εθαξκνγήο. 

 Αηδέληα καζήκαηνο. 

 Αλαθνηλψζεηο καζήκαηνο. 

 Υξήζηκνη ζχλδεζκνη καζήκαηνο. 

 Αζθήζεηο καζήκαηνο. 

 Έγγξαθα καζήκαηνο. 

 Βαζκνινγίεο καζήκαηνο. 

 Δχξεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

1.4. Δομή της διπλωματικής διατριβής 

Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε 
δνκή, νχησο ψζηε λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο κίαο ηέηνηαο εξγαζίαο. Η δνκή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε εξγαζία απηή, παξνπζηάδεηαη 
κε ηε κνξθή θεθαιαίσλ. Αθνχ νινθιεξψζακε ην πξψην θεθάιαην, ζ’ απηήλ ηελ παξάγξαθν, 
παξαζέηνπκε πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αζχγρξνλεο 
ηειεθπαίδεπζεο «GUnet e-Class», απφ ηελ νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ – θνηηεηή. ηφρνο ηνπ 
θεθαιαίνπ απηνχ, ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηεο πιαηθφξκαο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ, 
αλαθέξνληαη θάπνηεο αδπλακίεο πνπ έρνπκε εληνπίζεη, αξθεηέο απ’ ηηο νπνίεο μεπεξάζακε ζηε 
δηθή καο εθαξκνγή. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θη ε 
αξρηηεθηνληθή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξηρηήθακε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηελ πιαηθφξκα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζνπκε ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο 
αιγνξίζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο θη νξζφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
Γελ πξέπεη λα μερλάκε πσο πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ νη βειηηψζεηο ζ’ έλα θνκκάηη κπνξεί 
λα πξνθαινχλ αξγνπνξία ζε θάπνην άιιν, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθή 
πξνζέγγηζε ησλ ιχζεσλ πνπ επειέγεζαλ. Δπίζεο, αλαιχνπκε ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκά καο. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζπλνιηθά ην ζχζηεκα, αιιά θη απηέο πνπ 
επειέγεζαλ ηειηθά πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηαζεξφ, ηζρπξφ θη επέιηθην ζχζηεκα. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη κία πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο θαη 
παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο. 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο θαη νη πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθέο βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 
αλαθέξνπκε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγήζακε ηελ εθαξκνγή καο. 

Σέινο, ζηα παξαξηήκαηα αλαθεξφκαζηε ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηνπο ρξήζηκνπο 
ζπλδέζκνπο, παξνπζηάδνπκε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, ηφζν απ’ ηελ κεξηά ησλ 
ρξεζηψλ, φζν θη απ’ απηήλ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ θαη δίλνπκε ηηο απαξαίηεηεο 
νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. 
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2. Ανασκόπηση πεδίου: Παρουσίαση πλατφόρμας GUnet e-Class 

Η ειεθηξνληθή πιαηθφξκα «GUnet e-Class», ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο Αζχγρξνλεο 
Σειεθπαίδεπζεο ζηελ Παλειιήληα Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα. ηφρνο ηεο είλαη λα παξέρεη 
ππνδνκέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ 
ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζηθήο δηδαζθαιίαο, πξνζθέξνληαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε 
δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη κφλνο ηνπ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
παξαπάλσ ζηφρνπ, ε πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη 
παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ πξνζθέξεηαη ζήκεξα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε 
παξαδνζηαθά κέζα, ζε ςεθηαθή κνξθή άκεζα πξνζβάζηκε απφ ην Γηαδίθηπν. 

 Σν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα «Classroom Online» απεηέιεζε ηε βάζε πάλσ ζηελ 
νπνία δνκήζεθε ε πιαηθφξκα «GUnet e-Class», κε ηελ πξνζζήθε πνιιψλ λέσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξάιιεια, ε αξρηηεθηνληθή ηεο παξακεηξνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 
δίλνληάο ηεο επειημία θη επθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ελφο δπλακηθνχ 
πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο. 

πσο αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε πιαηθφξκα πνπ πινπνηήζακε είλαη 
κία βειηησκέλε έθδνζε ηνπ «GUnet e-Class», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απ’ ην Παλεπηζηήκην 
Πεηξαηψο. Η βαζηθή καο επηδίσμε ήηαλ λα βειηηψζνπκε ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα εηζάγνπκε λέεο 
ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα γίλεη έλα πην νινθιεξσκέλν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 
θαζεγεηψλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ «GUnet e-Class» θη ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ. 

2.1. Εγγραφή χρήστη 

Οξηζκέλα καζήκαηα είλαη θιεηδσκέλα θη απαηηνχλ ηελ εγγξαθή ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε, ελψ 
θάπνηα άιια φρη. Γηα ηελ εγγξαθή καο ζηελ πιαηθφξκα, αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα. 
Κάλνπκε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθή Υξήζηε», πνπ βξίζθεηαη ζην δεμί κελνχ επηινγψλ ηεο 
αξρηθήο ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο (http://gunet.cs.unipi.gr/). 

 

 
Δηθόλα 2.1. Αξρηθή ζειίδα 

 

Μαο δεηείηαη ην νλνκαηεπψλπκφ καο, ην επηζπκεηφ φλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο, 
πξναηξεηηθά έλαο ινγαξηαζκφο e-mail, ν αξηζκφο κεηξψνπ θαη ε ζρνιή ζηελ νπνία αλήθνπκε. 
Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Δγγξαθή». 
Γεκηνπξγείηαη ν ινγαξηαζκφο καο θη αλ έρνπκε ζπκπιεξψζεη κία έγθπξε δηεχζπλζε 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                      Παπαθίηζνο Αξηζηείδεο - Γεψξγηνο                                                             

ρεδίαζε & πινπνίεζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο   12 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζα καο ζηαιεί έλα e-mail κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζήο καο ζηελ 
πιαηθφξκα.  

 
Δηθόλα 2.2. Φόξκα εγγξαθήο λένπ ρξήζηε 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία εγγξαθήο, ηφηε κπνξνχκε λα κπνχκε ζην ζχζηεκα 
θαη θαηφπηλ λα επηιέμνπκε ηα καζήκαηα πνπ επηζπκνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε. 

2.2. Σα μαθήματά μου 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ ζπλζεκαηηθνχ καο, πνπ βξίζθεηαη ζην δεμί 
κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο (εηθφλα 2.1.), ζα κεηαβνχκε ζηελ ζειίδα «Σα καζήκαηα πνπ 
παξαθνινπζψ». Δδψ εκθαλίδνληαη δχν ζηήιεο. ηελ αξηζηεξή, εκθαλίδνληαη ηα καζήκαηα ζηα 
νπνία έρνπκε εγγξαθεί. Γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, θάλνπκε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο 
πνπ επηζπκνχκε. 

 

 
Δηθόλα 2.3. Τα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζώ 
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ηελ δεμηά ζηήιε «Μελνχ», έρνπκε ηηο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι καο, 
θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπκε επηιέμεη. 

2.3. Αλλαγή του προφίλ μου 

Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν «Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ», ζα κεηαθεξζνχκε ζε κία ζειίδα ζηελ 
νπνία κπνξνχκε: 

 Να αιιάμνπκε ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία. 

 Να αιιάμνπκε ην φλνκα ρξήζηε. 

 Να αιιάμνπκε ην ζπλζεκαηηθφ καο. 

 Να αιιάμνπκε ή λα εηζάγνπκε ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 

 Να αιιάμνπκε ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ καο. 

 

 
Δηθόλα 2.4. Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ 

 

Μπνξνχκε λ’ αιιάμνπκε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πιεθηξνινγψληαο ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο 
θφξκαο ηα θαηλνχξηα καο ζηνηρεία. ηαλ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 
«Αιιαγή». Έλα κήλπκα ζηε ζειίδα, καο πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρία ή φρη ησλ αιιαγψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζακε. 

2.4. Λίστα μαθημάτων 

Κάλνληαο θιηθ ζηε «Λίζηα καζεκάησλ», ζα κεηαθεξζνχκε ζε κία ζειίδα ζηελ νπνία κπνξνχκε 
λα επηιέμνπκε πνηα απφ ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ πξνζσπηθή 
καο ιίζηα παξαθνινχζεζεο. 
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Δηθόλα 2.5. Λίζηα καζεκάησλ 

 

Δπηιέγνπκε ηα καζήκαηα πνπ επηζπκνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε καξθάξνληαο ην θνπηί 
επηινγήο δεμηά απφ ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο. Κάλνληαο θιηθ ζηνλ θσδηθφ ηνπ καζήκαηνο 
κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Μφιηο ηειεηψζνπκε κε ηηο επηινγέο 
καο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Τπνβνιή αιιαγψλ» πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο 
καο. 

2.5. Οι ανακοινώσεις μου 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Οη Αλαθνηλψζεηο», κπνξνχκε λα δνχκε ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ 
έρνπλ πξνζζέζεη νη δηδάζθνληεο ζηα καζήκαηα ηα νπνία έρνπκε επηιέμεη. 

 

 
Δηθόλα 2.6. Οη αλαθνηλώζεηο κνπ 
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2.6. Έξοδος 

Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, κπνξνχκε λα βγνχκε απφ ηελ 
πιαηθφξκα, θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Έμνδνο», ε νπνία βξίζθεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο 
νζφλεο. 

2.7. Παρακολούθηση μαθήματος 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θάλνληαο θιηθ ζηνλ θσδηθφ ηνπ καζήκαηνο (εηθφλα 2.5.), 
απφ ηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ καζεκάησλ, κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ην κάζεκα. 
Αξρηθά, ζα κεηαθεξζνχκε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο.  

 

 
Δηθόλα 2.7. Πξώηε ζειίδα παξαθνινύζεζεο ηνπ καζήκαηνο 

 

ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο κπνξνχκε λα δνχκε, ηνλ θσδηθφ ηνπ καζήκαηνο, ηνλ ηίηιν ηνπ 
καζήκαηνο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηδάζθνληα. Παξαθάησ, βιέπνπκε κία ζεηξά απφ 
ζπλδέζκνπο, κε ηνπο νπνίνπο κεηαβαίλνπκε ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηνπ καζήκαηνο. 

2.8. Ατζέντα 

Κάλνπκε θιηθ ζ’ απηφλ ηνλ ζχλδεζκν γηα λα δνχκε ηελ αηδέληα ηνπ καζήκαηνο. Οη ελφηεηεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ αηδέληα κπνξεί λα πεξηέρνπλ ππεξζπλδέζκνπο απφ ηνπο νπνίνπο 
κπνξνχκε λα κεηαθεξζνχκε ζην ζπλδεδεκέλν πεξηερφκελν. 

 

 
Δηθόλα 2.8. Αηδέληα 
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2.9. Έγγραφα 

Δδψ κπνξνχκε λα βξνχκε ηα δηαζέζηκα έγγξαθα θαη ζεκεηψζεηο ηνπ θαζεγεηή γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαζεγεηή, κπνξεί λα ππάξρνπλ αξρεία, 
θαηάινγνη ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν, ζηε ιίζηα ησλ εγγξάθσλ. Γηα λ’ αλνίμνπκε έλα αξρείν 
θάλνπκε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ. Γηα λ’ απνζεθεχζνπκε έλα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο, θάλνπκε 
θιηθ ζηελ εηθφλα «δηζθέηα» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ ηίηιν ηνπ αξρείνπ. 

 

 
Δηθόλα 2.9. Έγγξαθα 

2.10. Ανακοινώσεις 

Σν ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ πεξηέρεη αλαθνηλψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πξνο ηνπο καζεηέο. 

 

 
Δηθόλα 2.10. Αλαθνηλώζεηο 

2.11. ύνδεσμοι 

Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην ζχλδεζκν, έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κία ιίζηα κε ρξήζηκνπο 
ζπλδέζκνπο. Κάζε ζχλδεζκνο δηαζέηεη κία πεξηγξαθή, κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Γηα λ’ 
αθνινπζήζνπκε ηνλ θάζε ζχλδεζκν θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ. 
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Δηθόλα 2.11. Σύλδεζκνη 

2.12. υμπεράσματα 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ «GUnet e-Class», ε 
πιαηθφξκα απνηειεί έλα δπλαηφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη, 
απινπζηεχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο θη εθκεδελίδνπλ ηε θπζηθή 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Παξαθάησ, αλαθέξνπκε 
επηγξακκαηηθά θάπνηεο πξνζζήθεο πνπ ζεσξνχκε φηη ζα βειηίσλαλ θαη ζα απινπνηνχζαλ 
αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, ψζηε ε πιαηθφξκα λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε: 

 Δξγαιείν αλαδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 πρλέο εξσηήζεηο ρξεζηψλ (FAQ). 

 Απηφκαηε απνζηνιή e-mail ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαηά ηελ εηζαγσγή, απφ 
θάπνηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, αλαθνηλψζεσλ, εγγξάθσλ, ζπλδέζκσλ θηι. 

 Πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κφλν απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο. 

 Δηζαγσγή απ’ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κειινληηθψλ event. 

 Ηιεθηξνληθέο αηηήζεηο. 

 Αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

 Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ κειινληηθψλ ζεκηλαξίσλ. 

 Υξήζε HTML Editor γηα ηελ εηζαγσγή κνξθνπνηεκέλσλ θεηκέλσλ. 

 Δ-portfolio γηα ηνπο θνηηεηέο. 

 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε κνξθή βίληεν, ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη κε ηελ ηερλνινγία live 
streaming. 

 Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε. 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο e-mail ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο κέζα απ’ ηελ εθαξκνγή. 

 Απνζηνιή επρεηήξηνπ κελχκαηνο ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηελ εκέξα ησλ 
γελεζιίσλ ηνπο. 
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3. Χαρακτηριστικά κι αρχιτεκτονική του συστήματος 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο, αλαπηχμακε κία πιαηθφξκα αζχγρξνλεο 
ηειεθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν client – server (πειάηε - εμππεξεηεηή). Σν 
κνληέιν client – server είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ην δίθηπν ελψλεη δηάθνξνπο 
ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ψζηε νη clients (πειάηεο) λα κπνξνχλ λα δεηνχλ ππεξεζίεο απφ έλαλ 
server (εμππεξεηεηή), ν νπνίνο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ή επηπξφζζεηε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Μ’ 
άιια ιφγηα, ν client ζέηεη κία αίηεζε θη ν server επηζηξέθεη κία αληαπφθξηζε ή θάλεη κία ζεηξά 
απφ ελέξγεηεο. Ο server κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα γηα ηελ αίηεζε απηή ή λα πξνζζέηεη ηελ 
αίηεζε ζε κία νπξά. Η άκεζε ελεξγνπνίεζε γηα ηελ αίηεζε κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν server 
ππνινγίδεη έλαλ αξηζκφ θαη ηνλ επηζηξέθεη ακέζσο ζηνλ client. H ηνπνζέηεζε ηεο αίηεζεο ζε 
κία νπξά κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε αίηεζε πξέπεη λα ηεζεί ζε αλακνλή γηα λα εμππεξεηεζεί. 

ην θεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο, ηα ζρεδηαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο γηα ηελ πιαηθφξκα πνπ ζρεδηάζακε θη 
πινπνηήζακε. Αθνινπζεί κία ζχληνκε αλαθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Γηαβάζκηζε ρξεζηψλ ηξηψλ επηπέδσλ (Γηαρεηξηζηέο – Καζεγεηέο - Φνηηεηέο).  

 Πξνβνιή πξνθίι ρξεζηψλ. 

 Δγγξαθή λένπ ρξήζηε. 

 Τπελζχκηζε θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

 Απηφκαηε απνζηνιή e-mail ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαηά ηελ εηζαγσγή 
αλαθνηλψζεσλ, εγγξάθσλ, ζπλδέζκσλ θηι. 

 Events.  

 Ηιεθηξνληθέο αηηήζεηο. 

 Αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

 εκηλάξηα. 

 Πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. 

 Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο εθαξκνγήο. 

 Αηδέληα καζήκαηνο. 

 Αλαθνηλψζεηο καζήκαηνο. 

 Υξήζηκνη ζχλδεζκνη καζήκαηνο. 

 Αζθήζεηο καζήκαηνο. 

 Έγγξαθα καζήκαηνο. 

 Βαζκνινγίεο καζήκαηνο. 

 Δχξεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

3.1. Ομάδες ενδιαφέροντος 

Η πιαηθφξκα πνπ αλαπηχρζεθε απνζθνπεί ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ, ζηηο 
νπνίεο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε. Δμάιινπ, ν φξνο ειεθηξνληθή κάζεζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε 
καζεηέο, αιιά θαη ζε αξθεηέο άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάιιηζηα 
απφ κία εηαηξεία, πνπ ζέιεη νη εξγαδφκελνί ηεο λα εθπαηδεπηνχλ ζε θάηη θαηλνχξγην, απφ 
επηζηήκνλεο θαη θπζηθά απφ καζεηέο θαη θνηηεηέο. 

πσο είλαη θπζηθφ, ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππάξρεη απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Έλα ηέηνην εξγαιείν κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα θάζε καζήκαηνο, είηε σο ζπκπιήξσκα ηεο δηδαζθαιίαο, είηε σο 
απηφλνκν κέζν δηδαζθαιίαο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα νξηζκέλα καζήκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα 
είλαη φηη ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο, αλάινγα κε ην κάζεκα θαη ηνλ 
εθάζηνηε δηδάζθνληα. Δπίζεο, κεξηθά καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά ελψ άιια επηινγήο. Σα  
παξαπάλσ, έρνπλ σο απνηέιεζκα νξηζκέλνη ηνκείο επηζηεκψλ λα κε δηδάζθνληαη φπσο ζα 
ήηαλ επηζπκεηφ. Έηζη, φπνηνο θνηηεηήο ελδηαθέξεηαη παξαπάλσ γηα θάπνην κάζεκα, κπνξεί λ’ 
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αζρνιεζεί κ’ απηφ, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο. Σέινο, ην εξγαιείν απηφ είλαη ηθαλφ λα παξέρεη 
πνιχηηκε βνήζεηα ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, νη νπνίνη νχησο ή άιισο αζρνινχληαη 
πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο κε ηελ έξεπλα. 

3.2. Γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης χρήστη - συστήματος 

Η αιιειεπίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην ρξήζηε γίλεηαη κέζσ ελφο θαηαλνεηνχ θη εχρξεζηνπ 
γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν είλαη γξήγνξν ζηελ εθκάζεζή ηνπ. Δπεηδή νη ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο κπνξεί λα κελ έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ην 
ζχζηεκα είλαη αξθεηά θηιηθφ ζηα λέα κέιε ηνπ. 

Μέζσ ηνπ κελνχ επηινγψλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε φιεο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο 
εθαξκνγήο θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο ζηελ πινήγεζε, ην κελνχ απηφ είλαη πάληα εκθαλέο ζην 
ρξήζηε. Γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία, έρεη δεκηνπξγεζεί ζειίδα, έηζη ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα άιιε ππεξεζία πνπ δε ζα 
ήζειε. ε φια ηα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, εκθαλίδνληαη παξάζπξα - δηάινγνη (dialogs), φπνπ ν 
ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε ζαθήλεηα γηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ρξήζε ηεο 
εθαξκνγήο. Σέινο, ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο είλαη αλεμάξηεην ηνπ browser (θπιινκεηξεηή) 
πνπ ζα επηιέμνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, θη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θάλεη νηθεία πξνο ηνλ 
εθάζηνηε ρξήζηε. 

3.3. Προσδιορισμός λειτουργιών συστήματος 

Η εθαξκνγή είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν «πεξηνρέο», ηε δεκφζηα πεξηνρή θαη ηελ πεξηνρή ησλ 
κειψλ. ηε δεκφζηα πεξηνρή έρνπλ πξφζβαζε φινη νη επηζθέπηεο ηεο εθαξκνγήο. Παξνπζηάδεη 
ηελ εθαξκνγή ζην επξχηεξν θνηλφ, παξέρνληαο γεληθέο πιεξνθνξίεο γη’ απηήλ θη ελζαξξχλεη 
ηνπο επηζθέπηεο λα εγγξαθνχλ ζ’ απηήλ. ηελ πεξηνρή ησλ κειψλ έρνπλ πξφζβαζε ηα 
εγγεγξακκέλα κέιε, αθνχ ζπλδεζνχλ κε ηα ζηνηρεία πξφζβαζήο ηνπο. Η πεξηνρή ησλ κειψλ 
απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ – κειψλ ζ’ απηφ. Δπίζεο, παξέρεη ζε 
θάζε ρξήζηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ξφιν ηνπ. Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ν 
επηζθέπηεο, ν δηαρεηξηζηήο, ν θαζεγεηήο θη ν θνηηεηήο. Αθνινπζεί ζηελ επφκελε παξάγξαθν 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ξφισλ πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο. 

Αξρηθά, ζ’ αλαθεξζνχκε ζηε ιεηηνπξγία εγγξαθήο λένπ ρξήζηε, ε νπνία γίλεηαη ζηε 
δεκφζηα πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη νξηζκέλα ζηνηρεία ζε κία θφξκα, ηα 
νπνία θξαηνχληαη απφ ην ζχζηεκα θαη πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ. Καηά ηελ 
εγγξαθή ελφο λένπ ρξήζηε, ελεκεξψλνληαη φινη νη δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο, κέζσ e-mail, 
ψζηε λα ειέγμνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή θη αλ είλαη αιεζή, λα ελεξγνπνηήζνπλ ην ινγαξηαζκφ 
ηνπ. Αληίζηνηρα, φηαλ ελεξγνπνηεζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε απφ θάπνηνλ δηαρεηξηζηή, ν 
ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη φηη κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. 
Η ζχλδεζε ηνπ θάζε ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δεκφζηα πεξηνρή, εηζάγνληαο ην 
πξνζσπηθφ ηνπ username θαη password. Καζψο ε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε θάζε θνξά 
πνπ έλαο ρξήζηεο επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά γξήγνξε θη φρη 
θνπξαζηηθή. Μφιηο ν εθάζηνηε ρξήζηεο ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο 
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, αλάινγα κε ην ξφιν πνπ θαηέρεη. Δπίζεο, αλ ν ρξήζηεο μεράζεη ηνλ 
θσδηθφ ηνπ, ππάξρεη ιεηηνπξγία ππελζχκηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

3.4. Ρόλοι χρηστών 

Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε χπαξμε δηαθεθξηκέλσλ ξφισλ 
ρξεζηψλ κε μερσξηζηά δηθαηψκαηα θη ππνρξεψζεηο ζην ζχζηεκα. Οη ξφινη, είλαη απηφο ηνπ 
επηζθέπηε, ηνπ θαζεγεηή, ηνπ θνηηεηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Δπηζθέπηεο: Δπηζθέπηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο δελ είλαη κέινο 
θη επηζπκεί λα επηζθεθηεί ην δηθηπαθφ ηφπν. πσο είλαη θπζηθφ, δελ έρεη πξφζβαζε ζηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξεί λα επηζθεθηεί ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. 
Μπνξεί κφλν λα ελεκεξσζεί γηα ην ζθνπφ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα. 
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Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα ζπκπιεξψλνληαο κία ζπγθεθξηκέλε 
θφξκα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. 

 Καζεγεηήο: Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο 
εθαξκνγήο. Μπνξεί λ’ απνζεθεχζεη ζηνλ εμππεξεηεηή δηάθνξα αξρεία, πνπ ζ’ 
απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σα αξρεία απηά κπνξνχλ λα είλαη 
αξρεία θεηκέλνπ, παξνπζηάζεηο, ππνινγηζηηθά θχιια, αξρεία PDF θαη ζπκπηεζκέλα 
αξρεία. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο λα εκπινπηίδεη κε πιεξνθνξίεο (αλαθνηλψζεηο, 
αζθήζεηο, ζπλδέζκνπο θηι) ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη. 

 Φνηηεηήο: Δίλαη ν θάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηνλ νπνίνλ ν 
δηαρεηξηζηήο έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ. Έρεη έλα πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ 
κε κνλαδηθφ φλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (password), θη έρεη 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο θνηηεηήο - ρξήζηεο κπνξεί λα 
βιέπεη φια ηα καζήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θχθιν πνπ παξαθνινπζεί, 
θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Δπίζεο, έρεη δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη ζεκηλάξηα, 
αγγειίεο θαη events. 

 Γηαρεηξηζηήο: Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο έρεη ηε γεληθφηεξε αξκνδηφηεηα θη 
επνπηεία, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δγθξίλεη ή 
απνξξίπηεη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο λένπ θνηηεηή - κέινπο, αιιά θη εγγξάθεη ή δηαγξάθεη 
θνηηεηέο ζην ζχζηεκα. Δπίζεο, έρεη πξφζβαζε ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα 
κπνξεί λα εγγξάθεη, λα δηαγξάθεη ή αθφκα θαη λα επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ, 
ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εθαξκνγήο. 

3.5. Γενική δομή συστήματος 

Η εθαξκνγή πνπ πεξηγξάθνπκε είλαη βαζηζκέλε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θη είλαη εχθνια 
πξνζβάζηκε απ’ νπνηνδήπνηε ρξήζηε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 
ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηνλ πειάηε (client-side) θαη ησλ ζεκάησλ εχξνπο δψλεο. Έηζη, ηα 
θπξίσο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πειάηε (client), πνπ ζεκαίλεη φηη 
ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηππηθφ 
πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ρσξίο πςειέο απαηηήζεηο ζε πιηθφ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πειάηε (client), πνπ ζεκαίλεη φηη ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πειάηε δε ζα πξέπεη λα έρεη πςειφ θφζηνο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εμππεξεηεηή (server), πνπ 
ζπλεπάγεηαη δσξεάλ ινγηζκηθφ θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε πιηθφ. 

 Μεηαθεξζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο, δειαδή ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
ππνινγηζηή ή ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε εθαξκνγή βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 
δνκηθά ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ζηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε. Σα ζηνηρεία απηά είλαη:  

 Δμππεξεηεηήο (web server): O εμππεξεηεηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν απνζήθεπζεο 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ φινη νη ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο. Δπίζεο, απνηειεί ην πεξηβάιινλ φπνπ απνζεθεχνληαη θη εθηεινχληαη ηα 
δηάθνξα scripts πνπ εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηθνηλσλεί κε ηνλ web 
browser (θπιινκεηξεηή) ηνπ πειάηε κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP θαη κε ηε βάζε 
δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δηάθνξσλ scripts πνπ εθηεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ (scripting environment): Σν πξνγξακκαηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη 
ην κέζν κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ ηα δηάθνξα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηειεί φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ζπληειεί ζηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Ο θχξηνο ξφινο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη ηελ 
αλακελφκελε είζνδν θη έμνδν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, φζν ην δπλαηφλ πην απιά θαη 
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γξήγνξα. Σέινο, επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε, ηελ 
ελεκέξσζε, ηε δηαγξαθή θαη ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 Βάζε δεδνκέλσλ (database): ηε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα 
νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, απνζεθεχνληαη θη νξγαλψλνληαη νη απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. ια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
ζπζηήκαηνο βαζίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Απνζεθεχεη 
πιεξνθνξίεο γηα φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή, ψζηε 
απηφ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν απ’ φινπο ηνπο ρξήζηεο. 
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4. Ανάλυση συστήματος 

ην θεθάιαην απηφ αλαπηχζζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζχζηεκά καο, κε ζθνπφ 
λα γίλεη ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη δνκεζεί ν κεραληζκφο ηνπ. Παξάιιεια, 
πεξηγξάθνπκε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ 
λα δεκηνπξγεζεί κία απνδνηηθή, ζηαζεξή θη εχρξεζηή εθαξκνγή. ηφρνο ήηαλ λα θαηαιήμνπκε 
ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ζπλνιηθά έλα ηέηνην ζχζηεκα, ψζηε φιεο νη 
δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζ’ απηφ λα ιεηηνπξγνχλ κ’ επηηπρία. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζσζηή νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο 
ηεο, ην ζχζηεκα δηαζέηεη κία θαιά δνκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ. Γη’ απηφ δφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο 
ζην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκά καο. πλεπψο, έπξεπε λα 
γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεην λ’ απνζεθεχνληαη ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ, θάηη πνπ πξνέθπςε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζέιακε λα έρεη 
ην ζχζηεκά καο. 

4.1. Εννοιολογικό σχήμα βάσης δεδομένων 

Μειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο, πξνθχπηεη ην αθφινπζν ελλνηνινγηθφ ζρήκα. 

 

 
Δηθόλα 4.1. Δλλνηνινγηθό ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ 

Κύκλοι ζποσδών 
Γιδάζκ
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Μαθήμαηα 
Μ Ν 

Γιδάζκ
οσν 

Καθηγηηές 

Μ 

Ν 

Σποσδαζηές 

Ν 

Ανήκο

σν 

1 

Αηζένηα 

Ν 
 

1 

Ανακοινώζεις 

Ν 
 

1 

Σύνδεζμοι 

Ν 
 

1 

Έγγραθα 

Ν 
 

1 

Αζκήζεις 

Ν 
 

1 

Βαθμολογίες 

Ν 
 

1 

Γιατειριζηές Events Αιηήζεις Αγγελίες Σεμινάρια 

Μαθήμαηα κύκλοσ 
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4.2. Ανάλυση των πινάκων της βάσης δεδομένων  

ηελ παξάγξαθν απηή αλαιχνπκε φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη 
ηα πεδία πνπ ηνπο απαξηίδνπλ. Σν θάζε πεδίν πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

φλνκα_πεδίνπ [ηχπνο_πεδίνπ]: πεξηγξαθή_πεδίνπ 

4.2.1. Κύκλοι σπουδών (t01_kykloi_spoudwn) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο θχθινπο ζπνπδψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 name [varchar(20)]: Σίηινο θχθινπ ζπνπδψλ. 

4.2.2. Μαθήματα (t02_mathimata) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φια ηα καζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 name [varchar(70)]: Σίηινο καζήκαηνο. 

 code [varchar(10)]: Κσδηθφο καζήκαηνο. 

 description [text]: Πεξηγξαθή καζήκαηνο. 

 type [varchar(15)]: Σχπνο καζήκαηνο (ππνρξεσηηθφ ή επηινγήο). 

4.2.3. πουδαστές (t03_spoudastes) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 name [varchar(80)]: Ολνκαηεπψλπκν ζπνπδαζηή. 

 telephone [varchar(15)]: Σειέθσλν ζπνπδαζηή. 

 birthday [date]: Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπνπδαζηή. 

 email [varchar(80)]: Δ-mail ζπνπδαζηή (ιεηηνπξγεί θη σο username). 

 password [tinytext]: Κσδηθφο πξφζβαζεο ζπνπδαζηή (θξππηνγξάθεζε md5). 

 enabled [tinyint(4)]: Γειψλεη αλ ν ινγαξηαζκφο ηνπ ζπνπδαζηή είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ή 
φρη (0 ή 1). 

 t01_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t01_kykloi_spoudwn θη ππνδεηθλχεη ζε πνηφλ θχθιν ζπνπδψλ αλήθεη ν ζπνπδαζηήο. 

4.2.4. Καθηγητές (t04_kathigites) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 name [varchar(80)]: Ολνκαηεπψλπκν θαζεγεηή. 

 title [varchar(40)]: Σίηινο πνπ θαηέρεη ν θαζεγεηήο. 

 office [varchar(15)]: Γξαθείν θαζεγεηή. 

 telephone [varchar(15)]: Σειέθσλν θαζεγεηή. 

 email [varchar(80)]: Δ-mail θαζεγεηή (ιεηηνπξγεί θη σο username). 

 password [tinytext]: Κσδηθφο πξφζβαζεο θαζεγεηή (θξππηνγξάθεζε md5). 
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4.2.5. Μαθήματα κύκλου (t05_mathimata_kyklou) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ θαη ζε πνην 
εμάκελν δηδάζθεηαη ην θαζέλα. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 semester [varchar(10)]: Δμάκελν δηδαζθαιίαο καζήκαηνο. 

 t01_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t01_kykloi_spoudwn θη ππνδεηθλχεη ζε πνηφλ θχθιν ζπνπδψλ αλήθεη ην κάζεκα. 

 t02_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t02_mathimata θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.6. Διδάσκοντες (t06_didaskontes) 

Ο πίλαθαο απηφο απνζεθεχεη πνηνη θαζεγεηέο δηδάζθνπλ ην θάζε κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ 
ζπνπδψλ. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 t04_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t04_kathigites θη ππνδεηθλχεη ζε πνηφλ θαζεγεηή αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.7. Ατζέντα (t07_agenda) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηελ αηδέληα ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 text [text]: Κείκελν. 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.8. Ανακοινώσεις (t08_anakoinwseis) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 text [text]: Κείκελν. 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.9. ύνδεσμοι (t09_links) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 
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 text [text]: Κείκελν. 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.10. Ασκήσεις (t10_askhseis) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο αζθήζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 text [text]: Κείκελν. 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.11. Έγγραφα (t11_eggrafa) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα έγγξαθα ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 file [varchar(80)]: Γηαδξνκή αξρείνπ ζην δίζθν (file path). 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.12. Βαθμολογίες (t12_bathmologies) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο βαζκνινγίεο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 file [varchar(80)]: Γηαδξνκή αξρείνπ ζην δίζθν (file path). 

 t05_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ πίλαθα 
t05_mathimata_kyklou θη ππνδεηθλχεη ζε πνην κάζεκα ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ε θάζε εγγξαθή. 

4.2.13. Αιτήσεις (t13_aithseis) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο αηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 file [varchar(80)]: Γηαδξνκή αξρείνπ ζην δίζθν (file path). 

4.2.14. Events (t14_events) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα event ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 
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 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 text [text]: Κείκελν. 

 author_type [varchar(10)]: Δίδνο ζπγγξαθέα (admin, teacher ή student). 

 author_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ θάζε 
ζπγγξαθέα. 

4.2.15. Αγγελίες (t15_aggelies) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο αγγειίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 text [text]: Κείκελν. 

 author_type [varchar(10)]: Δίδνο ζπγγξαθέα (admin, teacher ή student). 

 author_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ θάζε 
ζπγγξαθέα. 

4.2.16. εμινάρια (t16_seminaria) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα ζεκηλάξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 hmnia [date]: Ηκεξνκελία. 

 title [varchar(80)]: Σίηινο. 

 text [text]: Κείκελν. 

 author_type [varchar(10)]: Δίδνο ζπγγξαθέα (admin, teacher ή student). 

 author_id [int(11)]: Πξφθεηηαη γηα μέλν θιεηδί (Foreign Key), πνπ δείρλεη ζην id ηνπ θάζε 
ζπγγξαθέα. 

4.2.17. Διαχειριστές (t17_admins) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 name [varchar(80)]: Ολνκαηεπψλπκν δηαρεηξηζηή. 

 telephone [varchar(15)]: Σειέθσλν δηαρεηξηζηή. 

 email [varchar(80)]: Δ-mail δηαρεηξηζηή (ιεηηνπξγεί θη σο username). 

 password [tinytext]: Κσδηθφο πξφζβαζεο δηαρεηξηζηή (θξππηνγξάθεζε md5). 

4.2.18. Ιστοσελίδες (t18_pages) 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 
ρξήζε HTML editor. 

 id [int(11)]: Πξσηεχνλ θιεηδί πίλαθα (Primary Key). 

 title [tinytext]: Σίηινο ηζηνζειίδαο. 

 text [mediumtext]: Κείκελν δεκηνπξγεκέλν κε HTML editor. 

 ordering [tinyint(4)]: εηξά εκθάληζεο ζην κελνχ επηινγψλ. 

 published [tinyint(4)]: Γειψλεη αλ ε ζειίδα ζέινπκε λα θαίλεηαη ζην κελνχ επηινγψλ ή 
φρη (0 ή 1). 
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4.3. χεσιακό σχήμα βάσης δεδομένων 

Σν παξαθάησ ζρεζηαθφ ζρήκα πξνθχπηεη απ’ ην αληίζηνηρν ελλνηνινγηθφ, πνπ παξνπζηάζακε 
παξαπάλσ. Σα πεδία κε έληνλα γξάκκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη δίπια ζε θάζε πεδίν 
αλαθέξεηαη θαη ν ηχπνο δεδνκέλσλ ηνπ. Δπίζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο 
κεηαμχ ησλ πηλάθσλ. 

 

 
 

Δηθόλα 4.2. Σρεζηαθό ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ 

4.4. Τλοποίηση σχεσιακού σχήματος βάσης δεδομένων 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ηεο MySQL (version 5.0.22). 
Αθνινπζνχλ ηα εξσηήκαηα SQL πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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CREATE TABLE `t01_kykloi_spoudwn` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t02_mathimata` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(70) NOT NULL, 

  `code` varchar(10) default NULL, 

  `description` text, 

  `type` varchar(15) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t03_spoudastes` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(80) NOT NULL, 

  `telephone` varchar(15) default NULL, 

  `birthday` date default NULL, 

  `email` varchar(80) NOT NULL, 

  `password` tinytext NOT NULL, 

  `enabled` tinyint(4) NOT NULL default '0', 

  `t01_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t01_id` (`t01_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t04_kathigites` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(80) NOT NULL, 

  `title` varchar(40) default NULL, 

  `office` varchar(15) default NULL, 

  `telephone` varchar(15) default NULL, 

  `email` varchar(80) NOT NULL, 

  `password` tinytext NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t05_mathimata_kyklou` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `semester` varchar(10) NOT NULL, 

  `t01_id` int(11) NOT NULL, 

  `t02_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t01_id` (`t01_id`,`t02_id`), 
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  KEY `t02_id` (`t02_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t06_didaskontes` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `t04_id` int(11) NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t04_id` (`t04_id`,`t05_id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t07_agenda` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t08_anakoinwseis` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t09_links` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t10_askhseis` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 
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  `text` text NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t11_eggrafa` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `file` varchar(80) NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t12_bathmologies` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `file` varchar(80) NOT NULL, 

  `t05_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `t05_id` (`t05_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t13_aithseis` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `file` varchar(80) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t14_events` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `author_type` varchar(10) NOT NULL, 

  `author_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `author_id` (`author_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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CREATE TABLE `t15_aggelies` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `author_type` varchar(10) NOT NULL, 

  `author_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `author_id` (`author_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t16_seminaria` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `hmnia` date NOT NULL, 

  `title` varchar(80) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `author_type` varchar(10) NOT NULL, 

  `author_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `author_id` (`author_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t17_admins` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(80) NOT NULL, 

  `telephone` varchar(15) default NULL, 

  `email` varchar(80) NOT NULL, 

  `password` tinytext NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `t18_pages` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `title` tinytext NOT NULL, 

  `text` mediumtext NOT NULL, 

  `ordering` tinyint(4) NOT NULL, 

  `published` tinyint(4) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

ALTER TABLE `t03_spoudastes` 

  ADD CONSTRAINT `t03_spoudastes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t01_id`) REFERENCES 
`t01_kykloi_spoudwn` (`id`) ON DELETE CASCADE; 
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ALTER TABLE `t05_mathimata_kyklou` 

  ADD CONSTRAINT `t05_mathimata_kyklou_ibfk_5` FOREIGN KEY (`t01_id`) REFERENCES 
`t01_kykloi_spoudwn` (`id`) ON DELETE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `t05_mathimata_kyklou_ibfk_6` FOREIGN KEY (`t02_id`) REFERENCES 
`t02_mathimata` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t06_didaskontes` 

  ADD CONSTRAINT `t06_didaskontes_ibfk_5` FOREIGN KEY (`t04_id`) REFERENCES 
`t04_kathigites` (`id`) ON DELETE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `t06_didaskontes_ibfk_6` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t07_agenda` 

  ADD CONSTRAINT `t07_agenda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t08_anakoinwseis` 

  ADD CONSTRAINT `t08_anakoinwseis_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t09_links` 

  ADD CONSTRAINT `t09_links_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t10_askhseis` 

  ADD CONSTRAINT `t10_askhseis_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t11_eggrafa` 

  ADD CONSTRAINT `t11_eggrafa_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `t12_bathmologies` 

  ADD CONSTRAINT `t12_bathmologies_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t05_id`) REFERENCES 
`t05_mathimata_kyklou` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

4.5. Βασικές διαδικασίες συστήματος κι αλγόριθμοι 

ην ζεκείν απηφ αλαιχνπκε θάπνηεο απ’ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα 
γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφο ν ηξφπνο θη ε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Παξνπζηάδνπκε ηνπο 
αιγφξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, θαζψο θαη θνκκάηηα θψδηθα πνπ εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο ζην ζχζηεκα.  

4.5.1. ύνδεση με τη βάση δεδομένων κι εκτέλεση SQL ερωτημάτων 

Κάζε script ηεο εθαξκνγήο, ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ είηε γηα λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο 
απ’ απηήλ, είηε γηα λα πξνβεί ζε αιιαγέο ζ’ απηήλ (INSERT, UPDATE, DELETE QUERIES). Γηα 
λα ζπλδεζνχκε κε ηνλ MySQL Server θαη λα εθηειέζνπκε εξσηήκαηα ζ’ απηφλ, πξέπεη λα 
εθηειέζνπκε κία ζεηξά απφ εληνιέο ηεο PHP. Γηα ηελ επθνιία καο, ζπγθεληξψζακε ηηο εληνιέο 
απηέο ζε κία ζπλάξηεζε, έηζη ψζηε θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα εξψηεκα, λα 
θαινχκε απηήλ ηε ζπλάξηεζε, ε νπνία έρεη φλνκα «query». Έρεη σο είζνδν ην SQL εξψηεκα 
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πνπ ζέινπκε λα ζηείινπκε ζηνλ MySQL Server θαη καο επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
εξσηήκαηνο. 

 

function query($a) 

{ 

 $connect = mysql_pconnect('localhost','root','') or die('Wrong data.'); 

 $db_selected = mysql_select_db('eclass', $connect) or die('Wrong DB.'); 

 mysql_query('set names greek'); 

 $result = mysql_query($a); 

 mysql_close($connect); 

 return $result; 

} 

4.5.2. Αποφυγή SQL injection 

Σν SQL injection είλαη κία ηερληθή πνπ εθκεηαιιεχεηαη θελά αζθαιείαο, πνπ πηζαλφλ λα 
ππάξρνπλ ζε κία ηζηνζειίδα θαη ζπκβαίλεη θαηά ηελ απνζηνιή SQL εξσηεκάησλ απφ ηελ 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ εηζαγσγή 
δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε, κέζσ κίαο θφξκαο, ηα νπνία δελ έρνπλ θηιηξαξηζηεί κε ραξαθηήξεο 
δηαθπγήο. Μφιηο ν «θαθνπξναίξεηνο» ρξήζηεο απνθηήζεη πξφζβαζε, κπνξεί λα εθηειέζεη φ,ηη 
εξσηήκαηα ζέιεη πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λ’ αληιήζεη ή λ’ αιιάμεη νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία είλαη απνζεθεπκέλε ζ’ απηήλ. 

 Γηα λ’ απνθχγνπκε ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάξηεζε 
«add_slashes», ε νπνία δέρεηαη ζαλ είζνδν έλα string θαη ην επηζηξέθεη κε ραξαθηήξεο 
δηαθπγήο. Έλα άιιν «κέηξν» πνπ παίξλνπκε είλαη λα θάλνπκε type casting ζε φιεο ηηο 
κεηαβιεηέο εηζφδνπ πνπ πξέπεη λα είλαη αξηζκνί (πρ $_GET['id'] = (int)$_GET['id']). 

 

function add_slashes($var) 

{ 

 if(!get_magic_quotes_gpc()) $var = addslashes($var); 

 return $var; 

} 

4.5.3. Έλεγχος στοιχείων πρόσβασης χρηστών 

Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα, ε ζπλάξηεζε 
«check_login» ειέγρεη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο πνπ εηζάγεη. Έρεη σο είζνδν ην username θαη ην 
password πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο θη επηζηξέθεη true ή false, γηα επηηπρή ή αλεπηηπρή ζχλδεζε 
αληίζηνηρα. 

Καηά ηελ επηηπρή ζχλδεζε, ε ζπλάξηεζε δεκηνπξγεί ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηχπνπ 
session, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θάζε ρξήζηε. Οη 
κεηαβιεηέο απηέο πεξηέρνπλ ηνλ θσδηθφ (id) ηνπ ρξήζηε, ηνλ ηχπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
(δηαρεηξηζηήο, θαζεγεηήο, θνηηεηήο), ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη κία κεηαβιεηή ηελ νπνία 
ειέγρνπκε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ script ηεο εθαξκνγήο γηα λα δνχκε αλ ν ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί 
ζην ζχζηεκα ή φρη. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ζχλδεζε είλαη αλεπηηπρήο, ε ζπλάξηεζε 
επηζηξέθεη ην αληίζηνηρν κήλπκα, πξνο ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. 

 

function check_login($username, $password) 

{ 

 $username = add_slashes($username); 

 $password = add_slashes($password); 
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 $password = md5($password); 

$result = query("SELECT id, name, enabled FROM t03_spoudastes WHERE 
email='$username' AND password='$password'"); 

 if (mysql_num_rows($result) == 1) 

 { 

  $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); 

  if ($row[2] == 1) 

  { 

   $_SESSION['user_secure_logged_in'] = 'true'; 

   $_SESSION['user_id'] = $row[0]; 

   $_SESSION['user_full_name'] = $row[1]; 

   $_SESSION['user_account_type'] = 'student'; 

   return true; 

  } 

  else 

  { 

echo '<script type="text/javascript">show_alert(\'Πξνζνρή!\', \'Ο 
ινγαξηαζκφο ζαο δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο.\');</script>'; 

   return false; 

  } 

 } 

$result = query("SELECT id, name FROM t04_kathigites WHERE email='$username' 
AND password='$password'"); 

 if (mysql_num_rows($result) == 1) 

 { 

  $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); 

  $_SESSION['user_secure_logged_in'] = 'true'; 

  $_SESSION['user_id'] = $row[0]; 

  $_SESSION['user_full_name'] = $row[1]; 

  $_SESSION['user_account_type'] = 'teacher'; 

  return true; 

 } 

$result = query("SELECT id, name FROM t17_admins WHERE email='$username' 
AND password='$password'"); 

 if (mysql_num_rows($result) == 1) 

 { 

  $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); 

  $_SESSION['user_secure_logged_in'] = 'true'; 

  $_SESSION['user_id'] = $row[0]; 

  $_SESSION['user_full_name'] = $row[1]; 

  $_SESSION['user_account_type'] = 'admin'; 

  return true; 

 } 

echo '<script type="text/javascript">show_alert(\'Πξνζνρή!\', \'Σα ζηνηρεία πνπ 
πιεθηξνινγήζαηε δελ είλαη ζσζηά.\');</script>'; 

 return false; 

} 
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4.5.4. Έλεγχος συνδεδεμένου χρήστη και του ρόλου του 

Τπάξρνπλ θάπνηα script ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία απαηηνχλ ζχλδεζε, ελψ θάπνηα άιια φρη. 
Δπίζεο, κεξηθά script πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα κφλν απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ρξεζηψλ. 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ αξρή ηνπ θάζε script πνπ έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
αλαθέξακε, γίλνληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη. 

Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνπκε παξαθάησ έλα ηέηνην παξάδεηγκα, φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη 
λα είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη λα έρεη ξφιν δηαρεηξηζηή. Αλ δελ ηζρχεη απηή ε ζπλζήθε, ζηακαηάεη ε 
εθηέιεζε ηνπ script θαη ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. 

 

if (!$_SESSION['user_secure_logged_in'] || $_SESSION['user_account_type'] != 'admin') 

{ 

header("Location: index.php"); 

exit(); 

} 

4.5.5. Μηδενισμός κι αποστολή κωδικού πρόσβασης 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο μεράζεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
ηνλ αλαθηήζεη, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ αιιεινγξαθίαο. Δηζάγεη ζηελ θαηάιιειε θφξκα ην e-
mail ηνπ θη αλ απηφ βξεζεί απνζεθεπκέλν ζηε βάζε δεδνκέλσλ, δεκηνπξγείηαη έλαο λένο 
θσδηθφο, ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζην e-mail ηνπ. Αλ ην e-mail πνπ εηζάγεη δελ ππάξρεη ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ, ε εθαξκνγή ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε κε ην θαηάιιειν κήλπκα. 

 

$_POST['email'] = add_slashes($_POST['email']); 

$rand_pass = rand('123456', '999999'); 

$password = md5($rand_pass); 

$result = query("SELECT id FROM $table WHERE email='$_POST[email]'"); 

if (mysql_num_rows($result) != 0) 

{ 

 $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); 

 $id = $row[0]; 

 query("UPDATE $table SET password='$password' WHERE id=$id"); 

 require 'include/email_system.php'; 

 email_password_reminder($_POST['email'], $rand_pass); 

 header('Location: password_reminder.php?found=yes'); 

 exit(); 

} 

4.5.6. Εγγραφή νέου χρήστη 

Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη κία θφξκα κε η’ απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα 
νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπ κ’ επηηπρία. ηελ αξρή ειέγρεηαη ην e-mail πνπ πιεθηξνιφγεζε ν 
ρξήζηεο, ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιν ινγαξηαζκφ. Αλ ην e-mail ρξεζηκνπνηείηαη, ν 
ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθφ κήλπκα θη ε εγγξαθή δελ επηηπγράλεηαη. Αλ φκσο ην e-mail 
δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Βέβαηα, ν ινγαξηαζκφο ηνπ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο, θαζψο ηελ ελέξγεηα απηήλ 
πξέπεη λα ηελ θάλεη έλαο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο. Γη’ απηφ ην ιφγν, θαηά ηελ 
εγγξαθή νπνηνπδήπνηε λένπ ρξήζηε, ελεκεξψλνληαη κε e-mail φινη νη δηαρεηξηζηέο ηεο 
εθαξκνγήο, ψζηε λα ειέγμνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο θη αθνινχζσο λα ελεξγνπνηήζνπλ ή φρη 
ην ινγαξηαζκφ ηνπ. Καη γηα ηηο δχν ελέξγεηεο, ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε e-mail, ψζηε λα 
γλσξίδεη πνηα είλαη ε πνξεία ηεο αίηεζήο ηνπ. 
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if ($_POST['email']) 

{ 

 $_POST['name'] = add_slashes($_POST['name']); 

 $_POST['telephone'] = add_slashes($_POST['telephone']); 

 if ($_POST['birthday'] != '') 

 { 

  $temp = explode("/",$_POST['birthday']); 

  $hmnia_gen = "'".$temp[2].'-'.$temp[1].'-'.$temp[0]."'"; 

 } 

 else $hmnia_gen = "NULL"; 

 $_POST['email'] = add_slashes($_POST['email']); 

 $_POST['password'] = add_slashes($_POST['password']); 

 $password = md5($_POST['password']); 

 $result = query("SELECT id FROM $table WHERE email='$_POST[email]' 

  UNION SELECT id FROM $table_students WHERE email='$_POST[email]' 

  UNION SELECT id FROM $table_teachers WHERE email='$_POST[email]'"); 

 if (@mysql_num_rows($result) == 0) 

 { 

  $result = query("SELECT MAX(id) FROM $table_students"); 

  $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); 

  $id = $row[0] + 1; 

query("INSERT INTO $table_students VALUES ($id, '$_POST[name]', 
'$_POST[telephone]', $hmnia_gen, '$_POST[email]', '$password', 0, 
$_POST[t01_id])"); 

  require 'include/email_system.php'; 

  email_register($_POST['email'], $_POST['name']); 

  header('Location: register.php?complete=yes'); 

  exit(); 

 } 

 else $complete = 'no'; 

} 

4.5.7. Αποστολή e-mail 

πσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηδηαίηεξν βάξνο δψζακε ζην ζρεδηαζκφ ελφο 
ππνζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλεο ελεκέξσζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηεο 
εθαξκνγήο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηαλ γίλεηαη θάπνηα ελέξγεηα ζηελ εθαξκνγή, ε 
νπνία αθνξά ηνπο ρξήζηεο ηεο, ζηέιλεηαη απηφκαηα έλα e-mail πξνο ελεκέξσζή ηνπο. Απηφ 
βνεζάεη ηνπο θνηηεηέο λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλνη γηα ηα καζήκαηά ηνπο κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο ηνπο αιιεινγξαθίαο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 
νινθιεξψζνπλ. 

 ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάγθεο, δεκηνπξγήζακε κία ζπλάξηεζε κε φλνκα «send_mail» 
πνπ αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ, ζε κνξθή HTML. Γέρεηαη σο είζνδν ην ζέκα 
ηνπ e-mail, ην mail ηνπ παξαιήπηε θαη ην «ζψκα» ηνπ κελχκαηνο θη επηζηξέθεη true γηα επηηπρή 
απνζηνιή ή false γη’ αλεπηηπρή. Αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 
ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ζπλάξηεζε. 

 Πξνζζήθε / επεμεξγαζία / δηαγξαθή δηαρεηξηζηή. 

 Πξνζζήθε / επεμεξγαζία / δηαγξαθή θαζεγεηή. 

 Πξνζζήθε / επεμεξγαζία / δηαγξαθή / ελεξγνπνίεζε ρξήζηε. 
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 Πξνζζήθε αλαθνίλσζεο, ρξήζηκνπ ζπλδέζκνπ, άζθεζεο, εγγξάθνπ ή βαζκνινγίαο ζε 
θάπνην κάζεκα. 

 Πξνζζήθε event, αίηεζεο, αγγειίαο ή ζεκηλαξίνπ. 

 Μεδεληζκφο θη απνζηνιή θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

 Δγγξαθή ρξήζηε. 

 

function send_mail($subject, $to, $message) 

{ 

 $from = 'no-reply@e-learning.unipi.gr'; 

 if (strtoupper(substr(PHP_OS,0,3) === 'WIN')) $headers = 

"MIME-Version: 1.0\r\n". 

"Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-7\"\r\n". 

"From: ".$from."\r\n"; 

 else $headers =  

"MIME-Version: 1.0\n". 

"Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-7\"\n". 

"From: ".$from."\n"; 

 $msg =  

 "<html>". 

 "<head>". 

  "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-7\">". 

 "</head>". 

 "<body style=\"font-family: century gothic;\">". 

  "<table align=\"center\" width=\"500\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"5\">". 

   "<tr>". 

"<td align=\"center\" style=\"font-size: 13px;\"> 

e-Learning<br>".$subject."<br>".date("d/m/Y"). 

"</td>". 

   "</tr>". 

   "<tr>". 

    "<td align=\"center\"> 

<hr width=\"100%\" color=\"#2d2d2d\"> 

</td>". 

   "</tr>". 

   "<tr>". 

    "<td style=\"font-size: 11px;\">".$message."</td>". 

   "</tr>". 

   "<tr>". 

    "<td align=\"center\"> 

<hr width=\"100%\" color=\"#2d2d2d\"> 

</td>". 

   "</tr>". 

  "</table>". 

 "</body>". 

 "</html>"; 

 ini_set('sendmail_from', $from); 
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 $result = @mail($to, $subject, $msg, $headers); 

if ($result) return true; 

else return false; 

} 

 

function email_password_reminder($email, $password) 

{ 

 $subject = 'Τπελζχκηζε Κσδηθνχ Πξφζβαζεο'; 

 $to = $email; 

 $message = ' 

 Σα ζηνηρεία ζχλδεζεο είλαη:<br> 

 Username: <strong>'.$email.'</strong><br>Password: <strong>'.$password.'</strong>'; 

 send_mail($subject, $to, $message); 

} 

4.5.8. Ασφάλεια εκπαιδευτικού υλικού 

ε έλα άιιν ζεκείν πνπ δψζακε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ήηαλ ε αζθάιεηα πνπ ζα παξείρε ην 
ζχζηεκα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. ηφρνο ήηαλ ην πιηθφ απηφ λα είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ 
ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ 
έλαο ρξήζηεο αλνίγεη έλα αξρείν, ζηε κπάξα δηεπζχλζεσλ δελ εκθαλίδεηαη ε δηαδξνκή ηνπ 
αξρείνπ, έηζη ψζηε λα κελ γλσξίδεη πνπ είλαη απνζεθεπκέλν. Σν άλνηγκα ή ην θαηέβαζκα ηνπ 
θάζε αξρείνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ελδηάκεζνπ script. 

Σν script απηφ νλνκάδεηαη «open_file.php». Γηα λα εθηειέζνπκε σο ρξήζηεο απηφ ην 
script, πξέπεη λα έρνπκε κεηαβεί ζ’ απηφ απφ ζπγθεθξηκέλν ζχλδεζκν θαη πξέπεη λα είκαζηε 
ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα. Αλ δελ ηζρχεη θάηη απ’ απηά, ζηακαηάεη ε εθηέιεζε ηνπ script θαη 
κεηαθεξφκαζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. Αλ νη έιεγρνη είλαη φινη αιεζείο, κε 
θαηάιιεια εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ην script καο εκθαλίδεη ην αξρείν πνπ δεηήζακε. 

 

if ($_GET['action'] == 'requests') 

{ 

if ((stristr($_SERVER['HTTP_REFERER'], "$_GET[action].php") !== false) || 
(stristr($_SERVER['HTTP_REFERER'], "search.php") !== false)) 

 { 

  $table = 't13_aithseis'; 

  $result = query("SELECT file FROM $table WHERE id=$_GET[id]"); 

  $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); 

  $file = "../images/aithseis/$row[0]"; 

  $tmp = explode(".", $file); 

  $array_len = sizeof($tmp); 

  $ext = $tmp[$array_len-1]; 

  $ext = strtolower($ext); 

  if ($ext == 'pdf') 

  { 

   $fp = fopen($file, 'rb'); 

   header("Content-Type: application/$ext"); 

   header("Content-Length: " . filesize($file)); 

   fpassthru($fp); 

   fclose($fp); 
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  } 

  else 

  { 

   header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$row[0].'"'); 

   readfile($file); 

  } 

 } 

 else header("Location: ../index.php"); 

} 

4.5.9. Εύρεση εκπαιδευτικού υλικού 

Σν ζχζηεκα δηαζέηεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ εχξεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λ’ αλαδεηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκνχλ, κέζσ 
κίαο θφξκαο, ζηελ νπνία ζπκπιεξψλνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο. Γηα θάζε κία 
ιέμε πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο, ν κεραληζκφο αλαηξέρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θάλεη ηηο 
απαξαίηεηεο αλαδεηήζεηο θη επηζηξέθεη η’ απνηειέζκαηα. 

 

$i = 0; 

$keyword = explode(" ", $_POST['search_keyword']); 

$keyword = array_unique($keyword); 

$array_len = sizeof($keyword); 

$table = 't11_eggrafa'; 

for ($k = 0 ; $k < $array_len ; $k++) 

{ 

 if ($_SESSION['user_account_type'] != 'student')  

$result = query("SELECT id, title FROM $table 

WHERE title LIKE '%$keyword[$k]%'"); 

 else 

  $result = query("SELECT $table.id, title FROM $table, t05_mathimata_kyklou 

    WHERE $table.t05_id = t05_mathimata_kyklou.id AND 

    t01_id = $t01_id AND title LIKE '%$keyword[$k]%'"); 
 while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH)) 

 { 

  $i++; 

  if ($i % 2 == 0) $style = 'tr_style_2'; else $style = 'tr_style_1'; 

  echo ' 

<tr class="'.$style.'" onmouseover="change_class(this, \'tr_style_3\');" 
onmouseout="change_class(this, \''.$style.'\');"> 

   <td> 

'.$i.'.  Έγγξαθα -> 

<a 
href="include/open_file.php?action=documents&id='.$row['id'].'" 
target="_blank">'.$row['title'].'</a> 

</td> 

  </tr>'; 

 } 

} 
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5. Τλοποίηση του συστήματος 

Η επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο, είλαη κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα άξηην ζχζηεκα ην 
νπνίν λα είλαη επέιηθην θη αμηφπηζην, λα ππνζηεξίδεη εχθνια αιιαγέο θη αλαβαζκίζεηο, λα είλαη 
γξήγνξν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θαη λα είλαη ζηαζεξφ. ηηο κέξεο καο, ππάξρνπλ 
πνιιέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λ’ αλαπηχμνπκε κία δηαδηθηπαθή 
εθαξκνγή. Καηά ηελ επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζακε, θχξην κέιεκά καο 
ήηαλ λα επηιέμνπκε απηέο πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή θνηλφηεηα, 
δηαζθαιίδνληαο βέβαηα ηελ αζθαιή θη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο καο. ην θεθάιαην 
απηφ, αλαθέξνπκε ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 
αλαπηπρζεί ζπλνιηθά ην ζχζηεκά καο, αιιά θη απηέο πνπ ηειηθά επειέγεζαλ. 

5.1. Apache HTTP Server 

Ο Apache HTTP Server, γλσζηφο θαη σο Apache, είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ ελεξγεί σο 
εμππεξεηεηήο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ (web server). πνηε επηζθεπηφκαζηε κία ζειίδα ζην 
δηαδίθηπν, ν θπιινκεηξεηήο καο επηθνηλσλεί κ’ έλα ηέηνην ινγηζκηθφ. Ο Apache είλαη έλαο απφ 
ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο εμππεξεηεηέο θη έλαο απ’ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη ιεηηνπξγεί θάησ απ’ φια 
ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS, Solaris θα). πληεξείηαη θη 
αλαπηχζζεηαη απφ κία αλνηθηή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Apache 
Software Foundation θαη γη’ απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. 

 Η πξψηε έθδνζή ηνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Robert McCool θαη θπθινθφξεζε ην 1993. 
Θεσξείηαη φηη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξρηθή επέθηαζε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ. Ήηαλ ε 
πξψηε βηψζηκε ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ παξνπζηάζηεθε απέλαληη ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο 
εηαηξείαο Netscape θη απφ ηφηε έρεη εμειηρζεί ηφζν, ψζηε κπνξεί λ’ αληαγσλίδεηαη ζε 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζε απφδνζε, άιινπο πνιχ δεκνθηιείο εμππεξεηεηέο. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 
1996, ήηαλ ν πην δεκνθηιήο εμππεξεηεηήο, φκσο απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 έρεη κεησζεί ην 
πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ Microsoft Internet Information Services 
(IIS). χκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ν Apache, ην επηέκβξην ηνπ 2009 εμππεξεηνχζε 
ην 54,5% ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ βξίζθνληαλ «δσληαλέο» ζην δηαδίθηπν. 

5.2. Microsoft Internet Information Services (IIS) 

Ο IIS απνηειείηαη απφ έλα ζεη ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζην δηαδίθηπν θη έρεη δεκηνπξγεζεί γηα 
εμππεξεηεηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο Microsoft. Δίλαη ν δεχηεξνο πην 
δεκνθηιήο web server, πίζσ απφ ηνλ πξσηνπφξν Apache, πνπ είδακε ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν. Έρεη κεηξεζεί φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ν IIS εμππεξεηνχζε ην 29,5% ησλ 
ηζηνζειίδσλ ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ.  

 Ο πξψηνο web server πνπ δεκηνχξγεζε ε Microsoft, ήηαλ έλα εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ 
European Microsoft Windows NT Academic Center (EMWAC), ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Δδηκβνχξγνπ ηεο θσηίαο. Ωζηφζν, απηφο ν web server ήηαλ αδχλαηνλ λα δηαρεηξηζηεί επαξθψο 
ηελ «θίλεζε» ηνπ ηζηφηνπνπ microsoft.com, νπφηε ε Microsoft αλαγθάζηεθε λα αλαπηχμεη ηνλ 
δηθφ ηεο web server, πνπ πήξε ην φλνκα IIS. Κπθινθφξεζαλ πνιιέο εθδφζεηο, θαη ζήκεξα ε 
ηειεπηαία έθδνζε είλαη ν IIS 7.5, γηα Windows 7 θαη Windows Server 2008 R2. 

5.3. HTML (HyperText Markup Language) 

Η HTML δελ είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά γιψζζα ζήκαλζεο (markup language), 
δειαδή έλαο εηδηθφο ηξφπνο γξαθήο θεηκέλνπ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν 
HTML, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Απνηειεί ππνζχλνιν ηεο γιψζζαο SGML 
(Standard Generalized Markup Language), πνπ επηλνήζεθε απφ ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί 
ην πξφβιεκα ηεο κε ηππνπνηεκέλεο εκθάληζεο θεηκέλσλ ζηα δηάθνξα ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα. Ο θπιινκεηξεηήο (browser) αλαγλσξίδεη απηφλ ηνλ ηξφπν γξαθήο θη εθηειεί ηηο 
εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηφλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε HTML είλαη ε πξψηε θαη πην 
δηαδεδνκέλε γιψζζα πεξηγξαθήο ηεο δνκήο κίαο ηζηνζειίδαο. Η HTML ρξεζηκνπνηεί ηηο εηδηθέο 
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εηηθέηεο (tags), γηα λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ζηνλ browser. Σα tags είλαη εληνιέο πνπ 
ζπλήζσο νξίδνπλ ηελ αξρή ή ην ηέινο κίαο ιεηηνπξγίαο. Σα tags βξίζθνληαη πάληα κεηαμχ ησλ 
ζπκβφισλ < θαη >. Οη νδεγίεο είλαη case insensitive, δειαδή δελ επεξεάδνληαη απφ ην αλ έρνπλ 
γξαθηεί κε πεδνχο ή κε θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο. Έλα αξρείν HTML πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε 
htm ή html. 

Γηα λα κπνξνχλ νη browser λα εξκελεχνπλ ζρεδφλ απφιπηα ζσζηά ηελ HTML έρνπλ 
ζεζπηζηεί θάπνηνη θαλφλεο. Δπνκέλσο, ζρεδφλ θάζε είδνο ππνινγηζηή κπνξεί λα δείμεη ην ίδην 
θαιά κία ηζηνζειίδα. Πξφβιεκα πξνέθπςε φηαλ ε Μicrosoft θαη ε Νetscape πξφζζεζαλ ζηελ 
HTML ηέηνηεο δπλαηφηεηεο πνπ ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ήηαλ ζπκβαηέο κφλν κε ζπγθεθξηκέλνπο 
browser. Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απεηθφληζε θάπνηαο ζειίδαο απφ 
δηαθνξεηηθνχο browsers. Ιδηαίηεξν είλαη ην πξφβιεκα φηαλ ε ηζηνζειίδα, εθηφο απφ «θαζαξή» 
HTML πεξηιακβάλεη θη εθαξκνγέο Javascript. 

ήκεξα, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ κία ηζηνζειίδα κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηεο, ρσξίο ηε ζπγγξαθή θψδηθα (HTML editor). 
κσο, ε θνηλή άπνςε πάλσ ζην ζέκα είλαη φηη θάηη ηέηνην είλαη αξλεηηθφ, επεηδή ν δεκηνπξγφο 
δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ θψδηθα κε απνηέιεζκα πνιιέο θφξεο λα ππάξρεη νπηηθφ ράνο 
ζηελ πξνζπάζεηα ησλ browser λα εκθαλίζνπλ ηελ ηζηνζειίδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη 
δεκηνπξγεζεί εηδηθφ ινγηζκηθφ, πνπ επηηξέπεη ην «ζηήζηκν» ηεο ζειίδαο νπηηθά, ρσξίο ηε 
ζπγγξαθή θψδηθα, δίλεη φκσο ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη ζηνλ θψδηθα. 

5.4. Javascript 

Η Javascript είλαη κία αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα ζελαξίσλ, ε νπνία καο επηηξέπεη λα 
δεκηνπξγνχκε εκπινπηηζκέλα γξαθηθά πεξηβάιινληα θαη δπλακηθφ πεξηερφκελν ζηηο ηζηνζειίδεο 
καο. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ECMAscript, ηεο νπνίαο νπζηαζηηθά απνηειεί επέθηαζε κε κεξηθέο 
πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο. Δπεξεάζηεθε απφ πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηάζηεθε 
λα κνηάδεη κε ηελ Java. 

 Η Javascript, φπσο θαη πνιιέο άιιεο γιψζζεο, έρεη βαζηζηεί φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν 
ζχληαμεο ηνπ θψδηθά ηεο ζηε γιψζζα C, κε ηελ νπνία παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο. Δίλαη 
γιψζζα client side, πνπ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθά ηεο θη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ 
πεξηερνκέλνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ server, αιιά ζηνλ θπιινκεηξεηή ησλ επηζθεπηψλ ηεο 
ηζηνζειίδαο. Έηζη, δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ ηνπ server γηα λα 
εθηειεζηεί, αιιά βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε browser. Δπίζεο, κπνξεί λα 
ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. 

5.5. PHP (Hypertext Preprocessor) 

Η PHP είλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα 
δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν αξρείν PHP επεμεξγάδεηαη απφ έλα 
ζπκβαηφ web server, ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα 
ζηαιεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο (browser) ησλ επηζθεπηψλ, ζε κνξθή θψδηθα HTML. 

 Έλα αξρείν κε θψδηθα PHP πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (πρ .php, .php3, 
.php4 θα). Η ελζσκάησζε θψδηθα PHP ζ’ έλα αξρείν επέθηαζεο .html ή .htm, δε ζα 
ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θψδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηφο αλ έρεη 
γίλεη ε θαηάιιειε ξχζκηζε ζηα MIME types ηνπ web server. ληαο πνιχ δεκνθηιήο, ε PHP 
ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο παγθνζκίνπ ηζηνχ. 

 Η ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά ην 1995, φηαλ έλαο θνηηεηήο νλφκαηη Rasmus Lerdorf 
δεκηνχξγεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Perl, έλα απιφ script κε φλνκα 
php.cgi, γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σν script απηφ είρε ζαλ ζθνπφ λα δηαηεξεί κία ιίζηα ζηαηηζηηθψλ 
γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην online βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. Αξγφηεξα, απηφ ην script ην 
δηέζεζε ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνπ δεηνχλ λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξεο 
δπλαηφηεηεο. Η γιψζζα ηφηε νλνκαδφηαλ PHP/FI, απφ ηα αξρηθά Personal Home Page/Form 
Interpreter. 

 To 1997 ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, βαζηδφκελε απηή ηε θνξά ζηε γιψζζα C θη 
αξηζκψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 ηζηφηνπνπο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ, ελψ αξγφηεξα 
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ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski μαλαέγξαςαλ 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 η’ αξρηθά ησλ νλνκάησλ ηνπο, ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ 
αλάπηπμε θη εμέιημε ηεο γιψζζαο PHP. Αθνινχζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4.0, ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 
δηαηέζεθε ε έθδνζε 5.0, ελψ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξψηεο δνθηκαζηηθέο 
εθδφζεηο ηεο επεξρφκελεο PHP 6.0, γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε δνθηκάζεη. 
Οη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εθδφζεηο 4.0 θαη 5.0 ηεο PHP. 

5.6. ASP.NET 

Η ASP.NET είλαη έλα ζχλνιν web εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχρζεθε θαη δηαηίζεηαη ζην εκπφξην απφ 
ηε Microsoft θη επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ, 
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη web ππεξεζηψλ. Η πξψηε έθδνζε θπθινθφξεζε ηνλ Ιαλνπάξην 
ηνπ 2002 καδί κε ηελ έθδνζε 1.0 ηνπ .NET Framework θαη ήηαλ ν δηάδνρνο ηεο Active Server 
Pages (ASP) ηεο Microsoft. Η ASP.NET είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζην Common Language Runtime 
(CLR), πνπ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα γξάςνπλ ASP.NET θψδηθα ρξεζηκνπνηψληαο 
νπνηαδήπνηε .NET γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ππνζηεξίδεηαη απ’ απηφ. 

Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ IIS 4.0, ην 1997, ε Microsoft μεθίλεζε λα εξεπλά ηε 
δεκηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ web εθαξκνγήο, πνπ ζα έιπλε γλσζηά πξνβιήκαηα ηεο ASP 
θαη ζα καο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα γξάςνπκε «θαζαξφ» θψδηθα. Ο Mark Anders, ν δηεπζπληήο 
ηεο νκάδαο ηνπ IIS θαη ν Scott Guthrie, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηελ Microsoft ην 1997, 
επηθνξηίζηεθαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηνχ ηνπ κνληέινπ. Σν αξρηθφ κνληέιν νλνκάζηεθε XSP 
θαη δεκηνπξγήζεθε κε Java, αιιά απνθαζίζηεθε ζχληνκα λα θαηαζθεπαζηεί κία λέα πιαηθφξκα 
βαζηζκέλε ζηελ CLR, δεδνκέλνπ φηη πξφζθεξε θη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξήζεθαλ 
επηζπκεηά απφ ηελ Microsoft. 

Μεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα αλάπηπμεο θαη κία ζεηξά beta εθδφζεσλ ην 2000 θαη ην 2001, 
ε ASP.NET 1.0 θπθινθφξεζε ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2002, ζαλ θνκκάηη ηνπ .NET Framework 
1.0. Αθφκε θαη πξηλ θπθινθνξήζεη ε νινθιεξσκέλε έθδνζε, δεθάδεο βηβιία γξάθηεθαλ γηα ηελ 
ASP.NET θαη ε Microsoft ηελ πξνψζεζε ζε κεγάιν βαζκφ σο κέξνο ηεο πιαηθφξκαο ηεο γηα 
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. Ο Guthrie έγηλε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζηε κνλάδα πξντφληνο ηεο 
ASP.NET θαη ε αλάπηπμή ηεο ζπλερίζηεθε κε εληαηηθνχο ξπζκνχο, κε ηελ έθδνζε 1.1 πνπ 
θπθινθφξεζε 24 Απξηιίνπ 2003, σο κέξνο ησλ Windows Server 2003. Απηή ε έθδνζε εζηίαδε 
ζηε βειηίσζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο ASP.NET γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Οη ζειίδεο .NET είλαη ην θχξην δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θη έρνπλ 
επέθηαζε aspx. Απηά ηα αξρεία πεξηέρνπλ ζπλήζσο ζηαηηθή HTML, φπσο θαη Web Controls θαη 
User Controls, ζηα νπνία νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπνζεηνχλ φιν ην ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ 
πεξηερφκελν γηα ηελ ηζηνζειίδα. Δπηπιένλ, ν δπλακηθφο θψδηθαο πνπ εθηειείηαη ζην δηαθνκηζηή 
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε έλα κπινθ <% θαη %> ραξαθηήξσλ, θάηη πνπ κνηάδεη κε άιιεο 
ηερλνινγίεο αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ φπσο ε PHP, ε JSP θαη ε ASP. 

5.7. MySQL 

Η MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS), ε νπνία 
κεηξά πεξηζζφηεξεο απφ 11 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο παγθνζκίσο. Έιαβε η’ φλνκά ηεο απφ 
ηελ θφξε ηνπ Michael Widenius, ηελ Μάη (My). Σν πξφγξακκα ηξέρεη ζ’ έλαλ εμππεξεηεηή 
(server), παξέρνληαο πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζ’ έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Ο πεγαίνο θψδηθαο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο GNU (General Public 
License), θαζψο θαη κέζσ νξηζκέλσλ ηδηφθηεησλ ζπκθσληψλ. Αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ 
κία θαη κνλαδηθή θεξδνζθνπηθή εηαηξία, ηε ζνπεδηθή MySQL AB, πνπ ζήκεξα είλαη ζπγαηξηθή 
ηεο Sun Microsystems. 

Πνιιά δσξεάλ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ θαη ηζηνζειίδεο πνπ απαηηνχλ έλα πιήξεο 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ MySQL. Μεξηθά απ’ απηά είλαη ην 
Joomla, ην WordPress, ην phpBB, ην Wikipedia, ην Google, ην Drupal θαη ην Facebook. 
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5.8. Microsoft SQL Server 

O SQL Server είλαη έλα ζρεζηαθφ κνληέιν δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS), ην νπνίν 
αλαπηχρζεθε απφ ηε Microsoft. Οη θχξηεο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε T-SQL θαη ε 
ANSI SQL. O SQL Server βγήθε γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά ην 1989 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Sybase. Η θχξηα κνλάδα απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ είλαη κία βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία 
απνηειείηαη απφ κία ζπιινγή πηλάθσλ θαη θψδηθα. 

Η θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SQL ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ, ησλ αξηζκψλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, ησλ 
δεθαδηθψλ, ησλ αιθαξηζκεηηθψλ, ησλ ζπκβνινζεηξψλ κεηαβιεηνχ κήθνπο, ησλ δπαδηθψλ 
αξηζκψλ (γηα ηα κε δνκεκέλα δεδνκέλα), ησλ θεηκέλσλ θα. 

Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θαζνξίδεη ζχλζεηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ (UDTs), δειαδή 
ηχπνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνπο βαζηθνχο, αιιά κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Σα ζηνηρεία ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχνληαη ζ’ έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία κε επέθηαζε mdf. Σα 
δεπηεξεχνληα ζηνηρεία απνζεθεχνληαη ζην αξρείν κε επέθηαζε ndf. Σν αξρείν θαηαγξαθήο ην 
νπνίν πεξηέρεη φιεο ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, απνζεθεχεηαη ζ’ έλα αξρείν 
κ’ επέθηαζε ldf. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πνπ δηαηίζεηαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ δηαηξείηαη ζε 
δηαδνρηθά αξηζκεκέλεο ζειίδεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη κέγεζνο 8 KB. 

5.9. HTML editor 

O WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML editor, καο βνεζάεη λα δψζνπκε ηε 
κνξθή πνπ επηζπκνχκε ζην εθάζηνηε θείκελν. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ, δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε 
θάπνηεο γλψζεηο πάλσ ζηελ δεκηνπξγία HTML ζειίδσλ. Ο HTML editor καο παξέρεη φιεο ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ ζα είρακε αλ γξάθακε HTML θψδηθα, φπσο ε δεκηνπξγία πηλάθσλ, ε 
θαηάιιειε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, ε εηζαγσγή εηθφλσλ θηι. 

5.10. Σελική επιλογή τεχνολογιών 

Η ηειηθή επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ έγηλε κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Καη’ αξρήλ, ζέιακε ε 
εθαξκνγή καο λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα, ζηαζεξφηεηα θη απνδνηηθφηεηα. Δπίζεο, πξνηηκήζακε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηερλνινγίεο νη νπνίεο παξέρνληαη δσξεάλ ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή 
θνηλφηεηα. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαιήμακε ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP κε 
ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL. Με ηε βνήζεηα 
ηεο Javascript θάλακε πην ιεηηνπξγηθφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ HTML 
editor δίλεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Αμίδεη λ’ αλαθέξνπκε φηη ε 
PHP, ε MySQL θαη ν δηαθνκηζηήο Apache, ζπλεξγάδνληαη άςνγα κε ζηαζεξφηεηα θη αζθάιεηα, 
γη’ απηφ ην ιφγν επηιέμακε ηνλ Apache. Βέβαηα, ε εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγνχζε εμίζνπ θαιά, 
φπνηνλ δηαθνκηζηή θη αλ επηιέγακε, αξθεί απηφο λα είρε ππνζηήξημε PHP θαη MySQL. 
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6. Περιγραφή του συστήματος 

Γηα λα επηζθεθηείηε ηελ πιαηθφξκα, πιεθηξνινγήζηε ηελ ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζηνλ 
θπιινκεηξεηή (browser). Η αξρηθή ζειίδα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ζαο. ην αξηζηεξφ κέξνο 
ηεο ηζηνζειίδαο ζα δηαθξίλεηε ην κελνχ επηινγψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα πινεγεζείηε 
ζηελ ηζηνζειίδα. ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη νη 
ζχλδεζκνη εγγξαθήο ρξήζηε θαη ππελζχκηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο. Αλ ζαο έρεη δνζεί ή έρεηε 
δεκηνπξγήζεη φλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (password), ηφηε 
πιεθηξνινγψληαο ηα ζηα αληίζηνηρα πεδία ζα εηζέιζεηε ζην ζχζηεκα. 

6.1. Εγγραφή χρήστη 

Κάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν «εγγξαθή ρξήζηε» πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο 
γηα λα εκθαληζηεί ε θφξκα εγγξαθήο. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία νλνκαηεπψλπκν 
(ππνρξεσηηθφ), ηειέθσλν, εκεξνκελία γέλλεζεο, e-mail (ππνρξεσηηθφ), password 
(ππνρξεσηηθφ), θχθινο ζπνπδψλ θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί «εγγξαθή». 

Αλ νινθιεξψζεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζσζηά, ν ινγαξηαζκφο ζαο ζα 
δεκηνπξγεζεί, αιιά δε ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Σελ επζχλε ελεξγνπνίεζήο ηνπ έρνπλ νη 
δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ ν ινγαξηαζκφο ζαο ελεξγνπνηεζεί, ζα ελεκεξσζείηε κε 
ζρεηηθφ e-mail, πνπ ζα απνζηαιεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ έρεηε 
δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

6.2. Τπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

Κάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν «μεράζαηε ην password» πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο 
ηζηνζειίδαο γηα λα εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε θφξκα. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ην e-mail πνπ 
έρεηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί «απνζηνιή». Αλ νινθιεξψζεηε 
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζσζηά, ν λένο ζαο θσδηθφο πξφζβαζεο (password) ζα δεκηνπξγεζεί 
θαη ζα απνζηαιεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, πνπ έρεηε δειψζεη θαηά ηελ 
εγγξαθή ζαο. 

6.3. Σο προφίλ μου 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή ηνπ κελνχ «Σν Πξνθίι Μνπ», ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα ζηελ 
νπνία κπνξείηε:  

 Να αιιάμεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο. 

 Να αιιάμεηε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. 

 Να αιιάμεηε εκεξνκελία γέλλεζεο. 

 Να αιιάμεηε ηε δηεχζπλζε e-mail ζαο. 

 Να αιιάμεηε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. 

 Να αιιάμεηε θχθιν ζπνπδψλ. 

6.4. Σα μαθήματά μου 

Αλάινγα κε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ πνπ έρεηε επηιέμεη φηη παξαθνινπζείηε, ζην κελνχ επηινγψλ 
εκθαλίδνληαη ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ, νξγαλσκέλα αλά εμάκελν 
δηδαζθαιίαο. Δπηιέγνληαο έλα κάζεκα, εκθαλίδνληαη νη επηινγέο αηδέληα, αλαθνηλψζεηο, 
ζχλδεζκνη, αζθήζεηο, έγγξαθα θαη βαζκνινγίεο, πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
Δπηιέγνληαο κία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο, κεηαβαίλεηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα πνπ αθνξά 
ζην κάζεκα πνπ έρεηε επηιέμεη. 

 Κάλνληαο θιηθ, γηα παξάδεηγκα, ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ καζήκαηνο «Σερλνινγία 
ινγηζκηθνχ» ηνπ Γ’ εμακήλνπ, ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο 
ηνπ καζήκαηνο απηνχ, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνπο ηίηινπο ηεο 
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ιίζηαο (εκεξνκελία ή ηίηινο) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
εγγξαθψλ. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε αλαθνίλσζεο κπνξείηε λα δείηε ην θείκελν 
πνπ πεξηέρεη θαη παηψληαο ην θνπκπί πίζσ λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα κε ηηο 
αλαθνηλψζεηο. Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θη νη ππφινηπεο επηινγέο ησλ καζεκάησλ. 

6.5. εμινάρια – Αγγελίες - Events 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «εκηλάξηα», ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φια ηα 
δηαζέζηκα ζεκηλάξηα, ηαμηλνκεκέλα θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ θάζε 
ζεκηλαξίνπ κπνξείηε λα δείηε ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη. Έπεηηα, παηψληαο ην 
θνπκπί πίζσ κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα. 

αλ ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ζην ζχζηεκα έλα 
ζεκηλάξην. Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα, φπνπ θαιείζηε λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα πεδία εκεξνκελία, ηίηινο θαη θείκελν. Αλ απνζεθεχζεηε ην ζεκηλάξην πνπ 
δεκηνπξγήζαηε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ην επεμεξγαζηείηε, αιιά θαη λα ην δηαγξάςεηε αλά πάζα 
ζηηγκή. Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θη νη επηινγέο αγγειίεο θαη events. 

6.6. Αιτήσεις 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Αηηήζεηο», ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη 
δηαζέζηκεο αηηήζεηο, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε 
αίηεζεο κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζηνλ ηνπηθφ ζαο δίζθν ην αληίζηνηρν αξρείν. 

6.7. Αναζήτηση 

Η πιαηθφξκα δηαζέηεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ εχξεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Έρεηε ηε 
δπλαηφηεηα λ’ αλαδεηήζεηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκείηε, κέζσ ηεο θφξκαο πνπ 
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο (αλαδήηεζε), ζηελ νπνία ζπκπιεξψλεηε ηηο ιέμεηο 
θιεηδηά γηα ηηο αλαδεηήζεηο ζαο. Κάλνληαο θιηθ ζηνπο ηίηινπο ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξείηε λα 
κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα αλαιπηηθήο πξνβνιήο ηεο θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξέζεθε. 

6.8. Αποσύνδεση 

Γηα λα εμέιζεηε απφ ηελ πιαηθφξκα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Απνζχλδεζε», ε νπνία βξίζθεηαη 
ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο νζφλε ζαο. Έπεηηα, ζα βξεζείηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο. 
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7. υμπεράσματα 

ηηο κέξεο καο, ε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε κία ψξηκε θάζε. ’ απηφ έρεη 
ζπκβάιεη ε ξαγδαία εμάπισζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θη ε επξεία ρξήζε 
ηνπ. Η κάζεζε απφ απφζηαζε είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνιιψλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ πνπ ελδηαθέξνληαη ή ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. Αλάινγα κε ην αλ νη 
εθπαηδεπηέο θη νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή φρη, ε κάζεζε απφ απφζηαζε 
δηαθξίλεηαη ζε ζχγρξνλε θη αζχγρξνλε. Κη νη δχν κνξθέο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα 
πιενλεθηήκαηα, αιιά θη αξθεηέο πξνθιήζεηο. Η αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε θεξδίδεη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν έδαθνο ιφγν ηεο επειημίαο ηεο. πσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελα 
θεθάιαηα, ε εθαξκνγή πνπ αλαπηχμακε βαζίδεηαη ζ’ απηή ηε κνξθή ηειεθπαίδεπζεο. 

Η παξνχζα κειέηε είρε σο ζηφρν ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο εξγαιείνπ 
δεκηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ. 
Κχξηνο ζθνπφο ππήξμε ε απιφηεηα ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, ε εχθνιε δεκηνπξγία 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο εμ’ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη παξάιιεια ε εχθνιε αλαδήηεζε θη αλάθηεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ 
απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, παξνπζηάζακε απ’ ηελ νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ηελ 
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «GUnet e-Class», ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη απ’ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Δληνπίζακε θη αλαθεξζήθακε ζε θάπνηεο 
αδπλακίεο πνπ θαηά ηε γλψκε καο παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο απηήο θαη 
πξνζπαζήζακε θάπνηεο απ’ απηέο λα ηηο θαιχςνπκε ζηε δηθή καο εθαξκνγή. Έπεηηα, 
παξνπζηάζακε αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχζακε λα έρεη ε εθαξκνγή καο θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξηρηήθακε πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαπηχμνπκε. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζακε θάπνηεο απ’ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο 
αιγνξίζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο θη νξζφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θη 
αλαιχζακε ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αλαθεξζήθακε ζηηο 
ηερλνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λ’ αλαπηπρζεί ζπλνιηθά ην 
ζχζηεκά καο θαη θπζηθά ζ’ απηέο πνπ ηειηθά επηιέμακε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 
ζηαζεξφ, αμηφπηζην θη επέιηθην ζχζηεκα. Σέινο, πεξηγξάςακε πεξηιεπηηθά ηελ εθαξκνγή καο 
θαη παξνπζηάζακε ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο. 

Οη δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο θη πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο νινθιεξψζεθαλ κεηά απφ 
εξγαζία 8 κελψλ. Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, ζε θάζε θνκκάηη πνπ νινθιεξψλακε, 
δηελεξγνχζακε απζηεξφ έιεγρν γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, πξηλ ζπλερίζνπκε λα 
δεκηνπξγνχκε ην επφκελν θνκκάηη. Η πινπνίεζε μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2009 θαη ην ζχζηεκα 
ήηαλ έηνηκν ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Αθνινχζεζε κία κηθξή δνθηκαζηηθή πεξίνδνο φπνπ 
δηνξζψζακε φπνηα ζθάικαηα εληνπίζακε θαη βειηηψζακε ζε θάπνηα ζεκεία ηνλ θψδηθα ηεο 
εθαξκνγήο. 

7.1. Αξιολόγηση συστήματος 

Σν επφκελν βήκα πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ λα αμηνινγήζνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Αλεβάζακε ηελ εθαξκνγή ζην δηαδίθηπν θαη εηζάγακε 
δνθηκαζηηθά δεδνκέλα. Απηφ καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο 
εθαξκνγήο φηαλ απηή «ηξέρεη» ζε δηαθνκηζηή ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθφ, θαζψο ε εθαξκνγή δνχιεπε αξθεηά γξήγνξα. Αθνινχζσο, δεκηνπξγήζακε απφ 
έλα ινγαξηαζκφ γηα θάζε ξφιν ρξήζηε θαη ηνπο θνηλνπνηήζακε ζε είθνζη ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ. Οη ρξήζηεο απηνί πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θη επαγγέικαηα 
(πξνγξακκαηηζηέο, αλαιπηέο, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, ζπκθνηηεηέο καο, απινχο ρξήζηεο θα), 
κε ζθνπφ ηα ζρφιηα πνπ ζα δερφκαζηαλ λα θάιππηαλ κεγάιν θάζκα ρξεζηψλ. Έπεηηα, 
ελεκεξψζακε πεξηιεπηηθά ηνπο ρξήζηεο απηνχο γηα ην αληηθείκελν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε 
εθαξκνγή καο. Γε δψζακε αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο, ψζηε λα δνχκε θαηά πφζν ε εθαξκνγή 
καο είλαη ιεηηνπξγηθή θη εχρξεζηε. 

Σα ζρφιηα πνπ δερηήθακε ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά θη ελζαξξπληηθά γηα ηε δνπιεηά 
πνπ είρακε θάλεη. ινη έθξηλαλ πσο ε εθαξκνγή είλαη πνιχ εχθνιε ζην ρεηξηζκφ ηεο θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ηεο αξθεηά μεθάζαξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο απ’ ηνπο ζηφρνο πνπ είρακε ζέζεη 
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εθπιεξψζεθε. Σα πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζρφιηα είραλ λα θάλνπλ κε ηελ εηθαζηηθή πξνζέγγηζε 
νξηζκέλσλ ζεκάησλ. Η πιεηνςεθία απηψλ ιήθζεθε ππφςε θαη θάλακε ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο ζα ιέγακε πσο απηνχ ηνπ είδνπο ε 
αμηνιφγεζε πνπ επηιέμακε ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θαη καο βνήζεζε λα βειηηψζνπκε αξθεηά 
θνκκάηηα ηεο εθαξκνγήο. 

7.2. ύγκριση του συστήματος με την πλατφόρμα GUnet e-Class 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν βαζηθφο καο ζηφρνο ήηαλ λα ζρεδηάζνπκε κία εθαξκνγή ε νπνία 
λα θαιχπηεη ηηο αδπλακίεο ηνπ «GUnet e-Class», ψζηε λα απνηειέζεη έλα πην νινθιεξσκέλν 
εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάγθεο, 
εληνπίζακε θάπνηεο ειιείςεηο ηεο πιαηθφξκαο «GUnet e-Class», ηηο νπνίεο αλαιχζακε ζε 
πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην ζεκείν απηφ, ζέινληαο λα ζπγθξίλνπκε ηηο δχν πιαηθφξκεο, 
παξνπζηάδνπκε ηηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή καο ζε ζρέζε κε ηελ 
πιαηθφξκα «GUnet e-Class»: 

 Δξγαιείν αλαδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 πρλέο εξσηήζεηο ρξεζηψλ (FAQ). 

 Απηφκαηε απνζηνιή e-mail ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαηά ηελ εηζαγσγή, απφ 
θάπνηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, αλαθνηλψζεσλ, εγγξάθσλ, ζπλδέζκσλ θηι. 

 Πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κφλν απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο. 

 Δηζαγσγή απ’ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κειινληηθψλ event. 

 Ηιεθηξνληθέο αηηήζεηο. 

 Αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

 Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ κειινληηθψλ ζεκηλαξίσλ. 

 Υξήζε HTML Editor γηα ηελ εηζαγσγή κνξθνπνηεκέλσλ θεηκέλσλ. 

 Δπθνιία ζηελ πινήγεζε. 

7.3. Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η εθαξκνγή πνπ ζρεδηάζακε θη πινπνηήζακε, ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο, αλ 
θη έρεη νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο, 
αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο 
ηειεθπαίδεπζεο. Απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία κειινληηθά κπνξνχλ λ’ αλαπηπρζνχλ κία 
ζεηξά απφ επεθηάζεηο, νη νπνίεο ζα θάλνπλ ηελ εθαξκνγή πην ηζρπξή, δίλνληάο ηεο επηπιένλ 
δπλαηφηεηεο. ηελ παξάγξαθν απηήλ, παξνπζηάδνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 
επέθηαζεο πνπ έρνπκε εληνπίζεη. Οη επεθηάζεηο απηέο ζα βαζίδνληαη ζηε δνκή ηεο ππάξρνπζαο 
εθαξκνγήο, ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα καο παξέρεη ηελ επειημία ηεο 
εχθνιεο επέθηαζήο ηεο.  

 Απηόκαηε ιήςε αληηγξάθνπ αζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Θεσξνχκε ζθφπηκν 
λα δεκηνπξγεζεί κία απηφκαηε δηαδηθαζία ιήςεο αληηγξάθνπ αζθαιείαο κία θνξά ηελ 
εβδνκάδα ή φζν ζπρλά θξίλνπλ νη δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο. Η δηαδηθαζία απηή ζα 
κεηψζεη ζην ειάρηζην ηηο πηζαλφηεηεο απψιεηαο δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο 
παξάγνληεο. 

 Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε. Η ελζσκάησζε θη άιισλ γισζζψλ ζηελ εθαξκνγή ζα 
έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θη απφ ρξήζηεο πνπ δε γλσξίδνπλ Διιεληθά. 

 Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζε πνιπκεζηθή κνξθή. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε 
ελζσκάησζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο βίληεν θαη ήρνπ σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην 
νπνίν δηαηίζεηαη κε ηελ ηερλνινγία live streaming. 

 Δπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Η ελζσκάησζε ελφο live chat ζα ρξεζίκεπε γηα 
ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο, αιιά θαη κε ηνπο 
δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο. Απηφ ζα βνεζνχζε ζηελ επίιπζε δηαθφξσλ απνξηψλ 
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ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ 
λα ππήξρε δπλαηφηεηα άκεζεο απνζηνιήο e-mail πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο. 

 Δπρεηήξηα κελύκαηα. ην ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ ππάξρεη ην πεδίν ηεο 
εκεξνκελίαο γέλλεζεο. Πηζηεχνπκε φηη ε απνζηνιή επρεηήξηνπ κελχκαηνο ηελ εκέξα 
ησλ γελεζιίσλ ηνπ, ζα ηνλ έθεξλε πην θνληά ζηελ εθαξκνγή. 

 Δ-portfolio γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Η δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βηνγξαθηθνχ θαη 
δείγκαηνο εξγαζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο αγγειηψλ, πηζαλφηαηα λα 
άλνηγε λένπο επαγγεικαηηθνχο νξίδνληεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 
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Παράρτημα Α: Βιβλιογραφία και χρήσιμοι σύνδεσμοι 

[1] PHP5 and MySQL Bible, 

Tim Converse and Joyce Park with Clark Morgan 

 

[2] PHP & MySQL for Dummies, 

Janet Valade 

 

[3] The Book of JavaScript: A Practical Guide to Interactive Web Pages, 

Dave Thau 

 

[4] Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Σεκεηώζεηο Γηδαζθαιίαο, 

Μαξία Βίξβνπ 

 

[5] Τερλνινγία Λνγηζκηθνύ: Σεκεηώζεηο Μαζήκαηνο, 

Μαξία Βίξβνπ 

 

[6] Σεκεηώζεηο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, 

Γηάλλεο Θενδσξίδεο 

 

[7] e-Class: Πιαηθόξκα Αζύγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο, 

Οκάδα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο GUnet 

 

[8] e-Class: Δγρεηξίδην Φξήζηε, 

Οκάδα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο GUnet 

 

[9] e-Class: Δγρεηξίδην Καζεγεηή, 

Οκάδα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο GUnet 

 

[10] Open e-Class: Πιαηθόξκα Αζύγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο, 

http://eclass.gunet.gr/ 

 

[11] e-Class Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο,  

http://gunet.cs.unipi.gr/ 

 

[12] claroline.net: Let's build knowledge together, 

http://www.claroline.net/ 

 

[13] Τειεθπαίδεπζε, 

http://www.teleteaching.gr/ 

 

[14] The Apache Software Foundation, 

http://www.apache.org/ 

 

[15] Wikipedia: The Free Encyclopedia, 

http://www.wikipedia.org/ 

http://eclass.gunet.gr/
http://gunet.cs.unipi.gr/
http://www.claroline.net/
http://www.teleteaching.gr/
http://www.apache.org/
http://www.wikipedia.org/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                      Παπαθίηζνο Αξηζηείδεο - Γεψξγηνο                                                             

ρεδίαζε & πινπνίεζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο   50 

[16] Netcraft: Internet Research, 

http://news.netcraft.com/ 

 

[17] The Official Microsoft IIS Site, 

http://www.iis.net/ 

 

[18] W3Schools: Online Web Tutorials, 

http://www.w3schools.com/ 

 

[19] PHP: Hypertext Preprocessor,  

http://www.php.net/ 

 

[20] The Official Microsoft ASP.NET Site, 

http://www.asp.net/ 

 

[21] MySQL: The world's most popular open source database, 

http://www.mysql.com/ 

 

[22] TinyMCE: Javascript WYSIWYG Editor, 

http://tinymce.moxiecode.com/ 

 

[23] phpMyAdmin, 

http://www.phpmyadmin.net/ 

 

[24] WampServer: Install PHP 5 Apache MySQL on Windows, 

http://www.wampserver.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.netcraft.com/
http://www.iis.net/
http://www.w3schools.com/
http://www.php.net/
http://www.asp.net/
http://www.mysql.com/
http://tinymce.moxiecode.com/
http://www.phpmyadmin.net/
http://www.wampserver.com/en/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                      Παπαθίηζνο Αξηζηείδεο - Γεψξγηνο                                                             

ρεδίαζε & πινπνίεζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο   51 

Παράρτημα Β: Εγχειρίδιο χρήστη 

1. Εισαγωγή 

Γηα λα επηζθεθηείηε ηελ πιαηθφξκα, πιεθηξνινγήζηε ηελ ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζηνλ 
θπιινκεηξεηή (browser). Η αξρηθή ζειίδα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ζαο. 

 

 
Δηθόλα Β.1. Αξρηθή ζειίδα πιαηθόξκαο 

 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο ζα δηαθξίλεηε ην κελνχ επηινγψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
κπνξείηε λα πινεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα. ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο ζην 
ζχζηεκα, θαζψο θαη νη ζχλδεζκνη εγγξαθήο ρξήζηε θαη ππελζχκηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο. Αλ 
ζαο έρεη δνζεί ή έρεηε δεκηνπξγήζεη φλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθφ πξφζβαζεο 
(password), ηφηε πιεθηξνινγψληαο ηα ζηα αληίζηνηρα πεδία ζα εηζέιζεηε ζην ζχζηεκα. 

2. Εγγραφή χρήστη 

Κάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν «εγγξαθή ρξήζηε» πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο 
γηα λα εκθαληζηεί ε θφξκα εγγξαθήο. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία νλνκαηεπψλπκν 
(ππνρξεσηηθφ), ηειέθσλν, εκεξνκελία γέλλεζεο, e-mail (ππνρξεσηηθφ), password 
(ππνρξεσηηθφ), θχθινο ζπνπδψλ θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί «εγγξαθή». Αλ νινθιεξψζεηε 
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζσζηά, ν ινγαξηαζκφο ζαο ζα δεκηνπξγεζεί, αιιά δε ζα είλαη 
ελεξγνπνηεκέλνο. Σελ επζχλε ελεξγνπνίεζήο ηνπ έρνπλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ ν 
ινγαξηαζκφο ζαο ελεξγνπνηεζεί, ζα ελεκεξσζείηε κε ζρεηηθφ e-mail, πνπ ζα απνζηαιεί ζην 
ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ έρεηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 
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Δηθόλα Β.2. Δγγξαθή ρξήζηε 

3. Τπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

Κάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν «μεράζαηε ην password» πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο 
ηζηνζειίδαο γηα λα εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε θφξκα. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ην e-mail πνπ 
έρεηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί «απνζηνιή». Αλ νινθιεξψζεηε 
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζσζηά, ν λένο ζαο θσδηθφο πξφζβαζεο (password) ζα δεκηνπξγεζεί 
θαη ζα απνζηαιεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, πνπ έρεηε δειψζεη θαηά ηελ 
εγγξαθή ζαο. 

 

 
Δηθόλα Β.3. Υπελζύκηζε θσδηθνύ πξόζβαζεο 
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4. Σο προφίλ μου 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή ηνπ κελνχ «Σν Πξνθίι Μνπ», ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα ζηελ 
νπνία κπνξείηε:  

 Να αιιάμεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο. 

 Να αιιάμεηε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. 

 Να αιιάμεηε εκεξνκελία γέλλεζεο. 

 Να αιιάμεηε ηε δηεχζπλζε e-mail ζαο. 

 Να αιιάμεηε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. 

 Να αιιάμεηε θχθιν ζπνπδψλ. 

 

 
Δηθόλα Β.4. Τν πξνθίι κνπ 

5. Σα μαθήματά μου 

Αλάινγα κε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ πνπ έρεηε επηιέμεη φηη παξαθνινπζείηε, ζην κελνχ επηινγψλ 
εκθαλίδνληαη ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ, νξγαλσκέλα αλά εμάκελν 
δηδαζθαιίαο. Δπηιέγνληαο έλα κάζεκα, εκθαλίδνληαη νη επηινγέο αηδέληα, αλαθνηλψζεηο, 
ζχλδεζκνη, αζθήζεηο, έγγξαθα θαη βαζκνινγίεο, πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
Δπηιέγνληαο κία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο, κεηαβαίλεηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα πνπ αθνξά 
ζην κάζεκα πνπ έρεηε επηιέμεη. 

 Κάλνληαο θιηθ, γηα παξάδεηγκα, ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ καζήκαηνο «Σερλνινγία 
ινγηζκηθνχ» ηνπ Γ’ εμακήλνπ, ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο 
ηνπ καζήκαηνο απηνχ, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνπο ηίηινπο ηεο 
ιίζηαο (εκεξνκελία ή ηίηινο) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
εγγξαθψλ. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε αλαθνίλσζεο κπνξείηε λα δείηε ην θείκελν 
πνπ πεξηέρεη θαη παηψληαο ην θνπκπί πίζσ λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα κε ηηο 
αλαθνηλψζεηο. Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θη νη ππφινηπεο επηινγέο ησλ καζεκάησλ. 
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Δηθόλα Β.5. Τα καζήκαηά κνπ 

6. εμινάρια – Αγγελίες - Events 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «εκηλάξηα», ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φια ηα 
δηαζέζηκα ζεκηλάξηα, ηαμηλνκεκέλα θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ θάζε 
ζεκηλαξίνπ κπνξείηε λα δείηε ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη. Έπεηηα, παηψληαο ην 
θνπκπί πίζσ κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα. 

 

Δηθόλα Β.6. Σεκηλάξηα 
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αλ ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ζην ζχζηεκα έλα ζεκηλάξην. 
Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα, φπνπ θαιείζηε λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα πεδία εκεξνκελία, ηίηινο θαη θείκελν. Αλ απνζεθεχζεηε ην ζεκηλάξην πνπ 
δεκηνπξγήζαηε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ην επεμεξγαζηείηε, αιιά θαη λα ην δηαγξάςεηε αλά πάζα 
ζηηγκή. Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θη νη επηινγέο αγγειίεο θαη events. 

 

 
Δηθόλα Β.7. Πξνζζήθε ζεκηλαξίνπ 

7. Αιτήσεις 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Αηηήζεηο», ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη 
δηαζέζηκεο αηηήζεηο, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε 
αίηεζεο κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζηνλ ηνπηθφ ζαο δίζθν ην αληίζηνηρν αξρείν. 

 

 
Δηθόλα Β.8. Αηηήζεηο 
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8. Αναζήτηση 

Η πιαηθφξκα δηαζέηεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ εχξεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Έρεηε ηε 
δπλαηφηεηα λ’ αλαδεηήζεηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκείηε, κέζσ ηεο θφξκαο πνπ 
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο (αλαδήηεζε), ζηελ νπνία ζπκπιεξψλεηε ηηο ιέμεηο 
θιεηδηά γηα ηηο αλαδεηήζεηο ζαο. Κάλνληαο θιηθ ζηνπο ηίηινπο ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξείηε λα 
κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα αλαιπηηθήο πξνβνιήο ηεο θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξέζεθε. 

 

 
Δηθόλα Β.9. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

9. Αποσύνδεση 

Γηα λα εμέιζεηε απφ ηελ πιαηθφξκα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Απνζχλδεζε», ε νπνία βξίζθεηαη 
ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο νζφλε ζαο. Έπεηηα, ζα βξεζείηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο. 
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Παράρτημα Γ: Εγχειρίδιο διαχειριστή - καθηγητή 

1. Εισαγωγή 

Γηα λα επηζθεθηείηε ηελ πιαηθφξκα, πιεθηξνινγήζηε ηελ ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζηνλ 
θπιινκεηξεηή (browser). Η αξρηθή ζειίδα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ζαο. 

 

 
Δηθόλα Γ.1. Αξρηθή ζειίδα πιαηθόξκαο 

 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο ζα δηαθξίλεηε ην κελνχ επηινγψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
κπνξείηε λα πινεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα. ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο ζην 
ζχζηεκα, θαζψο θαη νη ζχλδεζκνη εγγξαθήο ρξήζηε θαη ππελζχκηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο. Αλ 
δε ζαο έρεη δνζεί φλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθφο πξφζβαζεο (password), 
επηθνηλσλήζηε κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Τπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

Κάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν «μεράζαηε ην password» πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο 
ηζηνζειίδαο θη εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε θφξκα. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ην e-mail πνπ έρεηε 
δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί «απνζηνιή». Αλ νινθιεξψζεηε ηελ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία ζσζηά, ν λένο ζαο θσδηθφο πξφζβαζεο ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα 
απνζηαιεί ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο ηαρπδξνκείνπ. 
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Δηθόλα Γ.2. Υπελζύκηζε θσδηθνύ πξόζβαζεο 

3. Σο προφίλ μου 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή ηνπ κελνχ «Σν Πξνθίι Μνπ», ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα ζηελ 
νπνία κπνξείηε:  

 Να αιιάμεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο. 

 Να αιιάμεηε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. 

 Να αιιάμεηε ηνλ αξηζκφ ηνπ γξαθείνπ ζαο. 

 Να αιιάμεηε ηε δηεχζπλζε e-mail θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. 

 Να αιιάμεηε ηνλ ηίηιν ζαο. 

 

 
Δηθόλα Γ.3. Τν πξνθίι κνπ 
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4. Επεξεργασία ιστοσελίδων 

Αλ ζπλδεζείηε ζην ζχζηεκα ζαλ δηαρεηξηζηήο, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε λέεο 
ζειίδεο θεηκέλσλ, πξνο ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο, θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή 
ηνπ κελνχ «Δπεμεξγαζία Ιζηνζειίδσλ» θαη κεηά παηψληαο ην θνπκπί «Πξνζζήθε Ιζηνζειίδαο». 
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηηο ζειίδεο πνπ δεκηνπξγείηε, κέζσ ηνπ κελνχ επηινγψλ 
πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ηνπο. Οη άιιεο επηινγέο πνπ ζαο παξέρνληαη 
είλαη ε επεμεξγαζία ησλ ηζηνζειίδσλ, ε δηαγξαθή ηνπο, ε εκθάληζε ή απφθξπςή ηνπο απ’ ην 
κελνχ επηινγψλ θαη ε αιιαγή ηεο ζεηξάο εκθάληζεο ζην κελνχ. 

 

 
Δηθόλα Γ.4. Δπεμεξγαζία ηζηνζειίδσλ 

5. Διαχειριστές 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Γηαρεηξηζηέο» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φινη νη 
δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηαμηλνκεκέλνη θαηά νλνκαηεπψλπκν. Παηψληαο πάλσ ζηνπο 
ηίηινπο ηεο ιίζηαο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν ή e-mail) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε 
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. Παηψληαο ην θνπκπί ηεο επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Σέινο, παηψληαο ην θνπκπί «Πξνζζήθε Γηαρεηξηζηή» κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα λέν δηαρεηξηζηή 
ζην ζχζηεκα. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία νλνκαηεπψλπκν (ππνρξεσηηθφ), ηειέθσλν, 
e-mail (ππνρξεσηηθφ) θαη password (ππνρξεσηηθφ) γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε 
επηηπρία. 
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Δηθόλα Γ.5. Γηαρεηξηζηέο 

6. Καθηγητές 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Καζεγεηέο» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φινη νη 
θαζεγεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηαμηλνκεκέλνη θαηά νλνκαηεπψλπκν. Παηψληαο πάλσ ζηνπο 
ηίηινπο ηεο ιίζηαο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν ή e-mail) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε 
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. Παηψληαο ην θνπκπί ηεο επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Σέινο, παηψληαο ην θνπκπί «Πξνζζήθε Καζεγεηή» κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα λέν θαζεγεηή ζην 
ζχζηεκα. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία νλνκαηεπψλπκν (ππνρξεσηηθφ), ηίηινο, γξαθείν, 
ηειέθσλν, e-mail (ππνρξεσηηθφ) θαη password (ππνρξεσηηθφ) γηα λα νινθιεξψζεηε ηε 
δηαδηθαζία κε επηηπρία. 

 

 

Δηθόλα Γ.6. Καζεγεηέο 
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7. πουδαστές 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «πνπδαζηέο» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φινη νη 
ζπνπδαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηαμηλνκεκέλνη θαηά θχθιν ζπνπδψλ θη νλνκαηεπψλπκν. 
Παηψληαο πάλσ ζηνπο ηίηινπο ηεο ιίζηαο (νλνκαηεπψλπκν, θχθινο ζπνπδψλ ή e-mail) ζαο 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. Παηψληαο ην θνπκπί ηεο 
επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε 
ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί ελεξγφο, κπνξείηε λα 
ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζπνπδαζηή. Σέινο, παηψληαο ην 
θνπκπί «Πξνζζήθε πνπδαζηή» κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα λέν ζπνπδαζηή ζην ζχζηεκα. 
Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία νλνκαηεπψλπκν (ππνρξεσηηθφ), ηειέθσλν, εκεξνκελία 
γέλλεζεο, e-mail (ππνρξεσηηθφ), password (ππνρξεσηηθφ) θαη θχθινο ζπνπδψλ (ππνρξεσηηθφ) 
γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε επηηπρία. 

 

 
Δηθόλα Γ.7. Σπνπδαζηέο 

8. Κύκλοι σπουδών 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Κχθινη πνπδψλ» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη 
φινη νη θχθινη ζπνπδψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα, ηαμηλνκεκέλνη θαηά ηίηιν. Παηψληαο 
πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο ιίζηαο ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
εγγξαθψλ. Παηψληαο ην θνπκπί ηεο επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε ηνπο θχθινπο ζπνπδψλ απφ ην ζχζηεκα. Σέινο, παηψληαο 
ην θνπκπί «Πξνζζήθε Κχθινπ πνπδψλ» κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα λέν θχθιν ζην ζχζηεκα. 
Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ην πεδίν ηίηινο (ππνρξεσηηθφ) γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε 
επηηπρία. 
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Δηθόλα Γ.8. Κύθινη ζπνπδώλ 

9. Μαθήματα 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Μαζήκαηα» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φια ηα 
καζήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηαμηλνκεκέλα θαηά ηίηιν. Παηψληαο πάλσ ζηνπο ηίηινπο ηεο ιίζηαο 
(ηίηινο, θσδηθφο ή ηχπνο) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. 
Παηψληαο ην θνπκπί ηεο επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε ην κάζεκα απ’ ην ζχζηεκα. Σέινο, παηψληαο ην θνπκπί 
«Πξνζζήθε Μαζήκαηνο» κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα λέν κάζεκα ζην ζχζηεκα. Καιείζηε λα 
ζπκπιεξψζηε ηα πεδία ηίηινο (ππνρξεσηηθφ), θσδηθφο, πεξηγξαθή θαη ηχπνο (ππνρξεσηηθφ) γηα 
λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε επηηπρία. 

 

 
Δηθόλα Γ.9. Μαζήκαηα 
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10. Μαθήματα κύκλου 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Μαζήκαηα Κχθινπ» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη 
φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη αλά θχθιν ζπνπδψλ. Παηψληαο πάλσ ζηνπο ηίηινπο ηεο 
ιίζηαο (ηίηινο καζήκαηνο, εμάκελν ή ηχπνο) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ζαο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ θχθιν 
ζπνπδψλ. Παηψληαο ην θνπκπί «Δπεμεξγαζία Κχθινπ» κπνξείηε λα αιιάμεηε ηα καζήκαηα πνπ 
δηδάζθνληαη ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ θαη ην εμάκελν δηδαζθαιίαο ηνπ θαζελφο. Παηψληαο ην 
θνπκπί «Γηδάζθνληεο» κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ θάζε καζήκαηνο αλά θχθιν 
ζπνπδψλ. 

 

 
Δηθόλα Γ.10. Μαζήκαηα θύθινπ 

11. Ανακοινώσεις - Ατζέντα - ύνδεσμοι - Ασκήσεις 

Αξρηθά, επηιέγεηε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ πνπ ζαο ελδηαθέξεη θη αθνινχζσο ην κάζεκα. Θα 
κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο ηνπ καζήκαηνο. Παηψληαο πάλσ 
ζηνπο ηίηινπο ηεο ιίζηαο (εκεξνκελία ή ηίηινο) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. Παηψληαο ην θνπκπί «Πξνζζήθε» κπνξείηε λα εηζάγεηε κία λέα 
αλαθνίλσζε. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία εκεξνκελία, ηίηινο (ππνρξεσηηθφ) θαη θείκελν 
(ππνρξεσηηθφ) γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε επηηπρία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο 
αλαθνίλσζεο κπνξείηε λα δείηε ην πιήξεο θείκελφ ηεο, λα ηελ επεμεξγαζηείηε ή λα ηελ 
δηαγξάςεηε. Αλ είζηε θαζεγεηήο, γηα λα έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 
ηεο δηαγξαθήο, πξέπεη λα έρεηε νξηζηεί δηδάζθσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Καη’ 
αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θη νη επηινγέο ησλ καζεκάησλ αηδέληα, ζχλδεζκνη θαη αζθήζεηο. 
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Δηθόλα Γ.11. Αλαθνηλώζεηο 

12. Έγγραφα - Βαθμολογίες 

Αξρηθά, επηιέγεηε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ πνπ ζαο ελδηαθέξεη θη αθνινχζσο ην κάζεκα. Θα 
κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φια ηα έγγξαθα ηνπ καζήκαηνο. Παηψληαο πάλσ 
ζηνπο ηίηινπο ηεο ιίζηαο (εκεξνκελία ή ηίηινο) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ. Παηψληαο ην θνπκπί «Πξνζζήθε» κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα λέν 
έγγξαθν. Καιείζηε λα ζπκπιεξψζηε ηα πεδία εκεξνκελία, ηίηινο (ππνρξεσηηθφ) θαη αξρείν 
(ππνρξεσηηθφ) γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε επηηπρία. Παηψληαο ην θνπκπί ηεο 
επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε ην 
έγγξαθν. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ θάζε εγγξάθνπ κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζηνλ ηνπηθφ 
ζαο δίζθν ην αληίζηνηρν αξρείν. Αλ είζηε θαζεγεηήο, γηα λα έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαγξαθήο, πξέπεη λα έρεηε νξηζηεί δηδάζθσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
καζήκαηνο. Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγεί θη ε επηινγή βαζκνινγίεο. 

 

 
Δηθόλα Γ.12. Έγγξαθα 
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13. εμινάρια – Αγγελίες - Events 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «εκηλάξηα», ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φια ηα 
δηαζέζηκα ζεκηλάξηα, ηαμηλνκεκέλα θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ 
ζεκηλαξίνπ κπνξείηε λα δείηε ην πιήξεο θείκελφ ηνπ, λα ην επεμεξγαζηείηε ή λα ην δηαγξάςεηε. 
Έπεηηα, παηψληαο ην θνπκπί πίζσ κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα. 
Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα, φπνπ θαιείζηε λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα πεδία εκεξνκελία, ηίηινο θαη θείκελν. Αλ απνζεθεχζεηε ην ζεκηλάξην πνπ 
δεκηνπξγήζαηε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ην επεμεξγαζηείηε, αιιά θαη λα ην δηαγξάςεηε αλά πάζα 
ζηηγκή. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θη νη επηινγέο αγγειίεο θαη events. 

 

Δηθόλα Γ.13. Σεκηλάξηα 

14. Αιτήσεις 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Αηηήζεηο», ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη 
δηαζέζηκεο αηηήζεηο, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκεξνκελία. Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε 
αίηεζεο κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζηνλ ηνπηθφ ζαο δίζθν ην αληίζηνηρν αξρείν. 

 

 
Δηθόλα Γ.14. Αηηήζεηο 
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Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε» ζα κεηαβείηε ζηε ζειίδα, φπνπ θαιείζηε λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα πεδία εκεξνκελία, ηίηινο θαη αξρείν, γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία κε 
επηηπρία. Σέινο, παηψληαο ην θνπκπί ηεο επεμεξγαζίαο ή ηεο δηαγξαθήο, ζαο δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε ηελ θάζε αίηεζε. 

15. Αναζήτηση 

Η πιαηθφξκα δηαζέηεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ εχξεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Έρεηε ηε 
δπλαηφηεηα λ’ αλαδεηήζεηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκείηε, κέζσ ηεο θφξκαο πνπ 
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο (αλαδήηεζε), ζηελ νπνία ζπκπιεξψλεηε ηηο ιέμεηο 
θιεηδηά γηα ηηο αλαδεηήζεηο ζαο. Κάλνληαο θιηθ ζηνπο ηίηινπο ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξείηε λα 
κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα αλαιπηηθήο πξνβνιήο ηεο θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξέζεθε. 

 

 
Δηθόλα Γ.15. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

16. Αποσύνδεση 

Γηα λα εμέιζεηε απφ ηελ πιαηθφξκα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Απνζχλδεζε», ε νπνία βξίζθεηαη 
ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο νζφλε ζαο. Έπεηηα, ζα βξεζείηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο. 

17. Οδηγίες εγκατάστασης 

Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηελ πιαηθφξκα αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Γεκηνπξγήζηε κία βάζε κε φλνκα «eclass». 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα ρξήζηε γηα ηε βάζε απηή. 

3. Υξεζηκνπνηείζηε ην αξρείν «/eclass.sql» γηα λα θάλεηε import ηα δεδνκέλα ζηε βάζε (ζα 
δεκηνπξγεζεί έλαο δηαρεηξηζηήο κε username papakitsos_george@yahoo.gr θαη 
password 12345). 

4. ηε γξακκή 8 ηνπ αξρείνπ «/functions.php» αιιάμηε ην username θαη ην password ηνπ 
ρξήζηε ηεο βάζεο, ζχκθσλα κ’ απηά πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην βήκα 2. 
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5. Αλεβάζηε φια ηα αξρεία ζηνλ web server θαη δψζηε πιήξε δηθαηψκαηα (777) ζηνπο 
θαθέινπο «/images/aithseis/», «/images/bathmologies/», «/images/editor_media/» θαη 
«/images/eggrafa/». 


