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Πεξίιεςε 

Ζ κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ελφο ζπζηήκαηνο ε-

κάζεζεο πνπ σο ζθνπφ ηελ παξνρή κηαο νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ θαζεγεηψλ. Ζ εθαξκνγή έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ζεσξίαο, εθηέιεζεο δηαγσληζκάησλ θαη πξνβνιήο αληίζηνηρσλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο. Οη θαζεγεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζεσξηψλ 

θαη αληίζηνηρσλ δηαγσληζκάησλ θαζψο θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ ζηα 

δηαγσλίζκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Τα πεδία έξεπλαο ζηα νπνία εκπίπηεη απηή ε εθαξκνγή 

εθηφο απφ ηελ ε-κάζεζε είλαη ε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ θαη ηα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα 

παξνρήο πξνηάζεσλ. Ζ εθαξκνγή ελζσκαηψλεη κεζνδνινγίεο ζηεξενηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ δπλακηθά κνληέια ρξεζηψλ-καζεηψλ. Δπίζεο, πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηψλ, φπσο ηα πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα. Ζ 

εθαξκνγή παξνπζηάδεη πξσηνηππία φζνλ αθνξά ηελ αλεμαξηεζία ζην πεδίν θαζψο δελ 

εμαξηάηαη απφ ην πεδίν πνπ δηδάζθεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα. Απηφ θαίλεηαη θαζαξφηεξα θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία έγηλε απφ πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο. Σπκπεξαζκαηηθά, 

ε εθαξκνγή απηή βνεζά ζηελ δεκηνπξγία αξηηφηεξεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίεο θαζψο βνεζά 

θαη καζεηέο θαη θαζεγεηέο. Τέινο, έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο, φπσο λα εκπινπηηζηεί 

κε δπλαηφηεηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. Τα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εμάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηή κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ θαη κε 

άιια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θαιχηεξε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα 

βνεζεζνχλ θαη νη θαζεγεηέο ζηελ εμαγσγή ελφο πην αζθαινχο θαη αθξηβνχο ζπκπεξάζκαηνο 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπφκελνπ 

 

Abstract 

This master thesis discusses the implementation of an e-learning system that provides an 

integrated educational process. This e-learning application has the ability for a student to follow 

a lesson, write corresponding tests and see his/her grades and results on these tests. 

Teachers can create lessons and corresponding tests, give results and suggestions. The 

research fields that this master applies are e-learning, user modeling and adaptive systems. 

The e-learning application incorporates stereotypes in order to create dynamic user-students. 

The presentation of the suggested tests and lessons is provided adaptively accordingly to 

every specific student needs with the help of technologies such as adaptive hypermedia. Our 

methodology presents the creation of a domain independent e-learning application and in this 

way it can be used for various learning subjects. This is also reinforced by the evaluation that 

has been conducted by real users to the prototype application. In conclusion the e-learning 

application has the ability to support integrated learning processes and help student and 

teachers alike in maximizing the learning abilities of the students. Our methodologies can be 
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extended in various fields. Techniques of direct interaction between student and teacher can be 

incorporated to enhance the learning procedure. Furthermore, the statistical data can enriched 

with more characteristics in order to evaluate the student in a more precise way. 
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Πρόλογος 

Ζ κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή δηεμήρζε ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 

2009 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. Τν πεδίν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε δηαηξηβή απηή 

αθνξά ζε πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο κε κνληεινπνίεζε 

ρξεζηψλ. 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή θαη ηελ εθκάζεζε ηνπ πεδίνπ απηνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 

Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο δηεξεπλήζεθε ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ 

αθνξνχζε ζε ζπζηήκαηα εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο 

αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Αξρηθά κειεηήζεθαλ ηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο αλάγθεο, ε δνκή απηψλ 

αιιά θαη πηζαλά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Αθνινπζήζεθε κηα 

πξφηππε κεζνδνινγία κε ηε βνήζεηα ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο UML 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο αληηθεηκελνζηξαθνχο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ RUP, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

εθαξκνγήο. Σηε ζπλέρεηα αλαιχζεθε ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο γηα φιεο ηηο νκάδεο 

ρξεζηψλ, ελψ ζην ηέινο αμηνινγήζεθε ε εξγαζία απηή, βγήθαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα  θαη 

πξνηάζεθαλ θαη θάπνηεο βειηηψζεηο. 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε 

γιψζζα HTML θαη PHP γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο. Αθφκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε mySQL 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο. Τέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν apache server γηα λα κπνξεί ε 

εθαξκνγή λα είλαη δηαζέζηκε ζην επξχ θνηλφ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Σηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Μαξία Βίξβνπ, Καζεγήηξηα 

ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηε βνήζεηα ηεο  θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο απηήο. Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή 

επηηξνπή. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο δηδάθηνξεο θ. Δπζχκην Αιέπε θαη θ. 

Αλαζηάζην Σαββφπνπιν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο. Δπίζεο επραξηζηψ πνιχ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ απφ ηε Σρνιή Φεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ θαη ηελ νκάδα θνηηεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Τέινο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ. 
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Εισαγωγή 

Ζ δηαηξηβή απηή πξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή θαη ηελ εθκάζεζε ηνπ πεδίνπ απηνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 

Τα ζπζηήκαηα εμ’ απνζηάζεσο κάζεζεο απνηεινχλ έλα είδνο εθπαίδεπζεο φπνπ δελ 

ππάξρεη ε έλλνηα ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ καζεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα γίλεηαη κέζσ εξσηήζεσλ ή δηαγσληζκάησλ. Σηα πιαίζηα 

ηεο δηαηξηβήο απηήο αλαπηχρζεθε πηινηηθή εθαξκνγή πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ζεσξίεο, ηεζη θαη απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Ζ 

εθαξκνγή ζα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο ζεσξίαο, ηε 

δεκηνπξγία εξσηήζεσλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ ηεζη θαη ηε δηεμαγσγή ηνπο θαη ηειηθά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.  

Τν ινγηζκηθφ απηφ αλαθέξεηαη ζε δχν νκάδεο ρξεζηψλ: θαζεγεηέο θαη καζεηέο. Γχν 

πξσηφηππεο εθαξκνγέο αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο. Οη εθαξκνγέο απηέο 

ελζσκάησζαλ ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. Γεκηνπξγήζεθαλ κνληέια ρξεζηψλ 

κε ζθνπφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνλ απνδνηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ην ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ εθάζηνηε επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε λα 

θαηεπζχλεη κε έλαλ εχθνιν θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ηξφπν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρσξίο 

λα επηβάιιεη ζην ρξήζηε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Ζ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνχζε ζε έλα ζχζηεκα εθκάζεζεο γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δεχηεξε εθαξκνγή αθνξνχζε έλα ζχζηεκα εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο 

ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ.  

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην θάζε έλα ζχζηεκα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ/ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Κάζε θαζεγεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα δηθή ηνπ ζεκαηηθή 

ελφηεηα ζην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαη έηζη ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνκήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα, φπσο επηζπκεί θαη λα είλαη απηφλνκε κέζα ζην ζχζηεκα. Έηζη 

είλαη δπλαηφ ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν λα ππάξρνπλ απηφλνκεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Αθφκα, 

ην ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θαζεγεηέο λα εγγξαθνχλ ζηελ ίδηα 

ζεκαηηθή ελφηεηα θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ θνηλνχ.  
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Σκοπός 

Ζ δηαηξηβή απηή αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπηχρζεθε είλαη ε παξνρή νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη ε κνληεινπνίεζε ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε 

λα γίλεηαη απνδνηηθφηεξε ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε.  

Δομή εφαρμογής 

Ζ ζεσξία ζα πξέπεη λα έρεη δνκεζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνδνηηθά ζε κηα εθαξκνγή ζε ππνινγηζηή, θαζψο έλα καθξνζθειέο θεθάιαην ζεσξίαο είλαη 

δχζθνιν λα αθνκνησζεί απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. Δπεηδή ζπλήζσο ηέηνηεο εθαξκνγέο 

απνζθνπνχλ ζηελ εμ’ απνζηάζεσο κάζεζε αθφκα θαη ν ηξφπνο πνπ έρεη γξαθηεί ε ζεσξία ζα 

πξέπεη λα έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα. 

Τα ηεζη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηεμαρζνχλ ζε Ζ/Υ, θαζψο νη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ 

απηφκαηα. Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε κηα βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ζα 

απνζεθεχνληαη νη εξσηήζεηο, κε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο. Αθφκα ζηε βάζε απηή ζα πξέπεη 

λα απνζεθεχεηαη θαη ε ζεσξία. Έηζη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο κπαίλεη ζηελ εθαξκνγή κπνξεί 

λα δηαβάζεη ην πξνηεηλφκελν θνκκάηη ζεσξίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θάλεη θαη ην αληίζηνηρν 

ηεζη. Όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα θάλεη έλα ηεζη επηιέγεη έλα απφ απηά πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη ηνπ εκθαλίδνληαη απηφκαηα νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε βάζε γηα ην 

ηεζη απηφ. Σηε βάζε δεδνκέλσλ ζα απνζεθεχνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ 

ην ζχζηεκα κε βάζε ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε θαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε επφκελν 

ζηάδην απνζεθεχνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα.  

Αποτελέσματα Μαθητών 

Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη επίζεο θαη ην επίπεδν 

ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή. Με βάζε απηή ηε ινγηθή ζα πξέπεη λα γίλεηαη έλαο ππνινγηζκφο ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ θάζε καζεηή. Σηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα ηνλ θαηαηάζζεη ηνλ ζχκθσλα κε ηελ 

ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία ζηα ηεζη πνπ έρεη θάλεη ζε θάπνην επίπεδν ηθαλφηεηαο. Απφ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ν θαζεγεηήο λα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε έλα απνηέιεζκα, κε ζθνπφ λα 

αμηνινγήζεη φζν ην δπλαηφλ πην ζσζηά ην καζεηή.  

Αλ έλαο καζεηήο έρεη νινθιεξψζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ηεζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

βιέπεη ηφζν ν εμεηαζηήο, φζν θαη ν εμεηαδφκελνο φια ηα ηεζη πνπ έρνπλ γίλεη αιιά θαη ηελ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπκπιήξσζε ν καζεηήο ζε θάζε έλα απφ απηά. Μεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ θάζε ηεζη νη απαληήζεηο απνζεθεχνληαη απηφκαηα θαη ηαπηφρξνλα ην ζχζηεκα 
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εμάγεη απφ απηέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ελεκεξψλεη ηελ θαηάηαμε ηνπ 

καζεηή. Ο καζεηήο κπνξεί είηε λα παξακείλεη ζην επίπεδν ηθαλφηεηαο πνπ βξηζθφηαλ είηε λα 

αλέβεη ζε έλα πην πςειφ επίπεδν αιιά θαη λα θαηέβεη ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηεζη δελ ήηαλ ηφζν θαιά.  

Κάπνηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο  πνπ αθνξνχλ ηα ηεζη απηά είλαη  ν ρξφλνο απφθξηζεο 

ηνπ εμεηαδφκελνπ, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη, θαη πηζαλψο θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ. Έηζη, είλαη επηζπκεηφ λα θξαηνχληαη 

φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Τν ζχζηεκα ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαηξηβήο απνηειείηαη απφ 3 

ππνζπζηήκαηα.  

Ο ρξήζηεο-καζεηήο κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έλαλ 

ινγαξηαζκφ γηα λα κπνξεί λα κειεηήζεη ηηο ζεσξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα εθπαηδεπηηθά ηεζη θαη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ λα 

πάξεη θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα αιιά θαη αμηνιφγεζε απφ ηνλ αξκφδην θαζεγεηή.  

Οη θαζεγεηέο-δηαρεηξηζηέο έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ καζεηψλ θαη ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ απφ ην ζχζηεκα λα ηνπο 

αμηνινγήζνπλ. Οη θαζεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ θάλεη θάπνην ηεζη θαη πνπ αλήθνπλ 

ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. Οη θαζεγεηέο είλαη ππεχζπλνη αθφκα γηα ην ρσξηζκφ ηεο ζεσξίαο ζε 

απηφλνκα ή κε θεθάιαηα θαη ηελ εηζαγσγή ηεο κε θαηάιιειν ηξφπν ζην ζχζηεκα.   

Τν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεζη. Ο φξνο δηαρείξηζε αθνξά ζηε δηελέξγεηα αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

δηαγξαθή ησλ ηεζη. Δπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

καζεηψλ γηα λα απνζεθεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη αιιά θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

παξάγνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

Δπίζεο, ην ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη δνζεί 

απφ ηνλ θαζεγεηή, ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή γηα λα έρεη θαη απηφο πξφζβαζε ζε απηήλ. Ζ 

δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο αιιά θαη δηαγξαθήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνηξαπεί ηφζν απφ 

ηνπο ρξήζηεο φζν θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο.   

Δομή διατριβής 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή νξγαλψλεηαη ζε 7 θεθάιαηα. Σην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα εηζαγσγή ζην 

ζέκα ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο πνπ αθνξά ζε πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο κε 

κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ. Σην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα αλαζθφπεζε κέζσλ αιιά 

θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ εθαξκνζηεί ζην πεδίν απηφ, ελψ ζην ηξίην θεθάιαην 
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παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σην ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη ε αλάιπζε 

απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν δσήο ινγηζκηθνχ RUP (Rational Unified 

Process). Σην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δχν πεδία εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ρεκηθή κεραληθή 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ. Σην έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάδεηαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ρξήζηεο θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο απηήο. Σην 7ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ απηά.   
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Ανασκόπηση Πεδίου 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο 

ζε αληίζηνηρα πεδία κε απηά πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Τα πεδία απηά αθνξνχλ 

ηνλ ηνκέα ηνπ e-learning θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ (adaptive systems) 

θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ρξεζηψλ (user modeling). Ο ηνκέαο ηνπ e-learning είλαη θαη ην βαζηθφ 

πεδίν ζην νπνίν αθνξά ε εξγαζία απηή. Τα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα θαη ε κνληεινπνίεζε 

ρξεζηψλ είλαη δχν επξέσο δηαδεδνκέλα πεδία ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ησλ επθπψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Τν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

απφ απηά ηα πεδία γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά θάζε 

ρξήζηε απέλαληη ζην ζχζηεκα. Μηα αθφκα δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο απηέο ζην 

ζχζηεκα είλαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, θάζε νκάδα απφ 

ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ηέηνηα νκάδα κε παξφκνην ηξφπν.  

E-Learning 

Σηε ζχγρξνλε επνρή ν  θάζε άλζξσπνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλεη κε 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (plurimedia modalities) [15]. Σχκθσλα θαη κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο [15], θάζε άλζξσπνο ζα πξέπεη λα έρεη γηα κάζεζε & θαηάξηηζε 

απαιιαγκέλεο απφ ρσξνρξνληθέο δεζκεχζεηο, λα έρεη επηινγέο ζην πσο θαη ηη ζα καζαίλεη θαη  

λα απνηειεί ην «θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο» (User & flexible learning philosophy) θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ςεθηαθψλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζηε κάζεζε έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

Οη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη 

απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πάλσ ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη φιε απηή ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) θαζψο θαη ζην ηνκέα ησλ  πξνεγκέλσλ καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ.  

Τν e-learning είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο φπνπ ε εθπαίδεπζε ή αθξηβέζηεξα ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία εθηειείηαη κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο αιιά θαη αζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. Ο καζεηήο-εθπαηδεπφκελνο έρεη 

ζπλήζσο πιήξε έιεγρν ηνπ ξπζκνχ πξνφδνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη δηαζέζηκε ή θαηά 

βνχιεζε ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηή/εηδηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ππνζηήξημε είλαη έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αθνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ ζα 

απνηεινχζε ειεθηξνληθή κάζεζε αιιά απηνεθπαίδεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα,  π.ρ. κε έλα 

εθπαηδεπηηθφ CD-ROM. 
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Τν e-learning εκπεξηέρεη ζπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ 

θαη εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη κεηαμχ καζεηψλ, φπσο δειαδή ζπκβαίλεη ζηελ θιαζζηθή 

εθπαίδεπζε, π.ρ. ζε κία παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Δμάιινπ ηα ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα 

γίλνληαη ζε κηα “ειεθηξνληθή ηάμε”. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

είλαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ε έλλνηα ηεο 

“ηάμεο” δεκηνπξγείηαη εηθνληθά – κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα 

παξέρεηαη κε δχν πηζαλνχο ηξφπνπο είηε κε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία (asyncronous 

collaborative), κε ζχγρξνλε ζπλεξγαζία (synchronous collaborative) ή ζε εμαηνκηθεπκέλν 

ξπζκφ (self-paced).  

Σηελ δηδαζθαιία κε εμαηνκηθεπκέλν ξπζκφ, ππάξρεη ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ 

(βηβιία, CD-ROMs, ήρν, εηθφλεο, Video εθαξκνγέο Computer Based Training θηι.). Όια είλαη 

ζηελ δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπνηε θαη φπνπ εθείλνο ζέιεη. Σπλήζσο ζηεξείηαη 

δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κε ζπκκαζεηέο ή κε ηνλ εθπαηδεπηή (αλ ηα 

έρεη πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο). 

Σηελ δηδαζθαιία κε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία, επηβάιιεηαη λα παξέρεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη εθπαηδεπφκελνπο ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε ην πιηθφ πξνο δηδαζθαιία 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, έρνληαο παξάιιεια πιήξε δπλαηφηεηα (αζχγρξνλεο) 

επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο ή κε ηνλ εθπαηδεπηή.  

Αληίζεηα ζηελ δηδαζθαιία κε ζχγρξνλε ζπλεξγαζία, νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ν 

θαζέλαο ζηνλ δηθφ ηνπ ρψξν (γξαθείν, ζπίηη θηι.), αιιά κπνξεί κέζσ ηειεπηθνηλσληαθήο 

ζχλδεζεο (Internet, WAN, LAN) λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα “δσληαλή” εηθνληθή αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο εθηεινχληαη φιεο ή κέξνο ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

φπσο κειέηε κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο, λα παξαθνινχζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πίλαθα, ζπκκεηνρή ζε audio θαη video conferences, ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηή θηι. Μεηνλέθηεκα ηεο ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο είλαη φηη απαηηεί ην ρξνληθφ 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Βασικές έννοιες  

Σηνλ ρψξν ηεο ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο πνιιέο θνξέο ππάξρεη κηα ζχγρπζε φξσλ. Δδψ 

παξνπζηάδεηαη κηα αλαδξνκή ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ πξηλ 

απφ ηε κέζνδν ηεο εμ΄απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή είλαη ζήκεξα γλσζηή. 

Ζ εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο [15]: 

Text – Based Training, είλαη ε θιαζζηθή εθπαίδεπζε κέζσ βηβιίσλ θαη εγρεηξηδίσλ. 

CBT ή Computer Based Training, είλαη ν πξνάγγεινο ηνπ e-learning. Πξφθεηηαη γηα 

εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ Ζ/Υ θαη αλαπηχρζεθε πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Έρεη απιντθή κνξθή (ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα) φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Καηά 

θχξην ιφγν αθνξά απηνεθπαίδεπζε (self – paced εθπαίδεπζε). 
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Online – Training ή Web – Based Training (WEΒ) ή Internet Training, είλαη ε 

εθπαίδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πιαηθφξκα κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνην δίθηπν 

(Internet, Intranet, Extranet etc). Απνηειεί επηκέξνπο θνκκάηη ηνπ e- learning θαη εμαπιψλεηαη 

ηαρχηαηα. 

Δ – Learning ή Ζιεθηξνληθή Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε, είλαη έλαο εμαηξεηηθά επξχο φξνο 

πνπ θαιχπηεη ηα παξαπάλσ θαζψο θαη νηηδήπνηε αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε  (ΤΒΤ), αλεμάξηεηα αλ πινπνηείηαη  online, offline ή κε 

ζπλδπαζκφ απηψλ. Τν ηερλνινγηθφ ππφβαζξν είλαη εμαηξεηηθά επξχ (δίθηπα, video, PCs, 

Interactive TV, Satellite, Broadcasts etc.). 

E – Training ή Ζιεθηξνληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ή Technology Based Training 

(TBT), είλαη κέξνο ηνπ e-learning πνπ αθνξά επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζε αληίζεζε κε ην e-

learning πνπ αθνξά καζεζηαθή εθπαίδεπζε ζε ΑΔΗ, Σρνιεία θηι.  

Distance – Learning πεξηιακβάλεη φια ηα είδε εθπαίδεπζεο φηαλ o εθπαηδεπφκελνο 

απέρεη απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Ζ απφζηαζε απηή κπνξεί λα αθνξά ρψξν ρξφλν ή θαη ηα δχν. 

Πεξηιακβάλεη ην e-learning αιιά θαη άιιεο κνξθέο (π.ρ. κέζσ θιαζζηθήο αιιεινγξαθίαο). 

Instructor Led Training (ILT) ή C-learning (Classroom), είλαη ε εθπαίδεπζε φπνπ 

εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη ρξφλν θαηά ηελ εθπαίδεπζε. 

ΗΤ Training, αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζε ΗΤC ηερλνινγίεο κε ρξήζε ΤΒΤ (Hardware, 

Networks, ERP, Software etc.). 

Soft skills Training, αθνξά εθπαίδεπζε θπξίσο επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ έρεη 

ζρέζε κε ΗΤ Training, δειαδή ζε ηνκείο φπσο: δηνίθεζε, πσιήζεηο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ππεξεζίεο, ινγηζηηθά, νηθνλνκηθά θηι. 

Knowledge Management, αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία, ζχιιεςε, νξγάλσζε θαη 

απνζήθεπζε γλψζεο θαη εκπεηξηψλ, αηφκσλ ή νκάδσλ, ελφο νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ 

δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ηνπο κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα (παξαδνζηαθά ή ηερλνινγηθά). 

Learning Portal, θάζε Web Site πνπ κεηαμχ άιισλ πξνζθέξεη γλψζεηο πέξαλ απφ 

πιεξνθνξίεο, βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη ηξφπν παξάδνζεο /κεηάδνζεο 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Learning Service Provider (LSP), είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ASP πνπ πξνζθέξεη κηα ζεηξά 

απφ ππεξεζίεο, κέζα απφ ηελ δηθή ηνπ ππνδνκή, κε ακνηβή αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο 

(νινθιεξσκέλε ιχζε, πεξηερφκελν, εξγαιεία θηι.). 

Σηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

κάζεζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο εμ΄απνζηάζεσο κάζεζεο.                                     
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Δηθόλα 1 Τπνζύλνια εμ΄απνζηάζεσο κάζεζεο 

 

 Ζ εμέιημε ηνπ e-learning αλακέλεηαη λα είλαη ξαγδαία κε επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο. Ζ εθπαίδεπζε έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πινπνηεζεί (Methods of Delivery), φπσο:  

Self-paced ή απηνεθπαίδεπζε, φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο πξαγκαηνπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κε δηθή ηνπ θαη κφλν επζχλε. Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θάπνηνο εθπαηδεπηήο πνπ λα 

θαηεπζχλεη ηελ φιε δηαδηθαζία θαη απηή είλαη θαη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο κεζφδνπ απηήο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν. 

Asynchronous ή Αζχγρξνλε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζπλήζσο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 

αιιειεπηδξνχλ αιιά κε δηαθνξά ρξφλνπ. Σηε δηαδηθαζία απηή ππάξρεη εθπαηδεπηήο ν νπνίνο 

θαηεπζχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά δελ αιιειεπηδξά άκεζα κε ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Synchronous ή Σχγρξνλε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη θαη καδί αλεμαξηήησο 

ρψξνπ π.ρ.  Virtual classrooms. Σηε δηαδηθαζία απηή ππάξρεη εθπαηδεπηήο ν νπνίνο θαηεπζχλεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά άκεζα κε ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. 

Ζ ηάζε ε νπνία παξαηεξείηαη ζρεηηθά κε ηε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη φηη φζν 

απμάλεηαη ν πιεζπζκφο πνπ δηαζπλδέεηαη (on line) ηφζν κεηψλεηαη ε θιαζζηθή εθπαίδεπζε.  

Πλεονεκτήματα της Η-Μάθησης (E-Learning)  

Σηελ παξάγξαθν απηή αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ζ-Μάζεζεο, θαη σο ζπλέπεηα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη έλα ζχζηεκα E-learning. Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη πάληα θαη παληνχ 

δηαζέζηκν αλεμαξηήησο ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθνληαη νη ρξήζηεο αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ 

νπνίν ην ρξεζηκνπνηνχλ. Καηά ζπλέπεηα έλα ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

αλεμάξηεην ρψξνπ θαη ρξφλνπ. 
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Δίλαη πνιχ εχθνια δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο κε απιά κέζα φπσο έλαο 

πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο θαη δελ απαηηεί νξγαλσκέλνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, φπσο κηα 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Σε έλα ηέηνην ζχζηεκα ν εθπαηδεπηήο έρεη ηελ ειεπζεξία λα ελζσκαηψζεη 

ζην ζχζηεκα θάζε είδνπο πεξηερφκελν θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία μεθεχγεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ελζσκαηψλνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαθνξεηηθά κέζα φπσο πνιπκέζα, βίληεν, ήρν, 

quiz, θείκελα, εηθφλεο, παξαζηάζεηο, ζπλνκηιία ή δηαινγηθή ζπλεξγαζία  έηζη ψζηε λα γίλεηαη ην 

κάζεκα φζν ην δπλαηφλ πην αιιειεπηδξαζηηθφ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή αιιά θαη ηαπηφρξνλα πνιχ πην 

ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ θάλεη απηφ ηνλ ηξφπν κάζεζεο πνιχ δεκνθηιή είλαη φηη είλαη 

απειεπζεξσκέλνο απφ ην μεπεξαζκέλν κνληέιν ηεο «ζεηξηαθήο δηδαζθαιίαο», επηηξέπνληαο 

δπλακηθφ “Hyper learning” [15], δειαδή κάζεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ θάζε ρξήζηε. 

Έηζη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ρξεζηψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο. Αθφκα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

πξνσζείηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο παξνπζίαζεο αιιά θαη ησλ εξγαιείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα ηέηνην ζχζηεκα πξνσζεί ηε ζπκκεηνρηθή κάζεζε 

κεηαηξέπνληαο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ παζεηηθνχο δέθηεο ζε ελεξγνχο. Σπζηήκαηα e-

learning δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο, αιιά πξνσζνχλ θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ. Δπηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

Απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεθέξεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θφζηνπο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο: Φνξείο, Δθπαηδεπηέο, 

Δθπαηδεπφκελνπο.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, ηέηνηα ζπζηήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αχμεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κε εθπαίδεπζε ζε πξνζσπηθφ, πνιίηεο, καζεηέο θαη γηα 

ζέκαηα πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκα κέρξη πξφηηλνο είηε ιφγσ θφζηνπο, είηε ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο 

ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Τα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ πξαθηηθά απεξηφξηζην αξηζκφ 

εθπαηδεπφκελσλ, θάηη πνπ κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο δελ ήηαλ δπλαηφλ ιφγσ 

πεξηνξηζκψλ ζε πφξνπο (αίζνπζεο, θαζεγεηέο, ζπγγξάκκαηα).  

Τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα  E-Learning 

Τα e-learning ζπζηήκαηα ήηαλ ηα πξψηα πνπ ελζσκάησζαλ ηερληθέο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη 

κνληεινπνίεζεο ρξεζηψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επηηπρεκέλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

ρξήζηε. 
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Σηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα επθπψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Έλα απφ απηά είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθνχο πξάθηνξεο (tutoring 

agents) [5]. Σηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηφξσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Τν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε είρε σο ζηφρν λα 

αληρλεχεη πνηα ζηξαηεγηθή ζα ήηαλ ε πην θαηάιιειε γηα θάζε ρξήζηε κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηφξσλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Τν ζχζηεκα AUTO-COLLEAGUE [9] έλα πξνζαξκνζηηθφ πεξηβάιινλ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην ρξήζηε γηα λα κάζεη ηε γιψζζα κνληεινπνίεζεο UML. Οη ρξήζηεο 

νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ελψ αλζξψπηλνπ εθπαηδεπηή. Τν 

ζχζηεκα αληρλεχεη ζπλερψο ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη παξέρεη ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε (επηδφζεηο, πξνζσπηθφηεηα).  Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζρεκαηίδνπλ αλεμάξηεηα κνληέια ρξεζηψλ, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζεσξίαο ησλ ζηεξενηχπσλ. Ζ κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ  εθαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδεη ηελ παξερφκελε ζην ρξήζηε βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνπο εθπαηδεπηέο. Ζ βνήζεηα απηή ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά έηζη ψζηε 

λα ζρεκαηηζηνχλ απνηειεζκαηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ.  

Έλα αθφκα παξάδεηγκα επθπνχο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Brusilovski et al. [4]. Τν ζχζηεκα (ELM-ART) πνπ 

αλέπηπμε απηή ε νκάδα, ήηαλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν θαη 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε Lisp. Τν πξφβιεκα κε ην νπνίν 

αζρνιήζεθαλ ήηαλ πψο ζα κπνξνχζε έλα ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα λα κεηαηξαπεί έηζη ψζηε λα 

είλαη δηαζέζηκν θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο επξέσο γλσζηέο ηερλνινγίεο 

επθπψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μηα αθφκα πξσηφηππε δνπιεηά πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηελ Tsiriga & Virvou [7]  

αθνξνχζε ζε έλα πιαίζην γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ κνληέισλ ησλ ρξεζηψλ γηα εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν (ISM). Ζ βαζηθή ηδέα ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα απηφ ήηαλ ε απφδνζε 

αξρηθψλ ηηκψλ γηα θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

θαηλνηφκν ζπλδπαζκφ ζηεξενηχπσλ θαη ηνπ αιγνξίζκνπ θ-θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ (k-nearest 

neighbor). Αξρηθά, θάζε εθπαηδεπφκελνο εηζάγεηαη ζε κηα ζηεξενηππηθή θαηεγνξία. Ζ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία ζα εηζαρζεί αξρηθά ν ρξήζηεο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν γλψζεο ζην νπνίν πεδίν 

πνπ δηδάζθεηαη. Σηε ζπλέρεηα ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε αξρηθνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηεξενηππηθή 

θαηεγνξία. 

Τν ζχζηεκα KERMIT (Knowledge-based Entity Relationship Modeling Intelligent Tutor) 

ην νπνίν παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Suraweera and Mitrovic (2004) αθνξνχζε ζε έλα έμππλν 

πεξηβάιινλ γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ γηα θνηηεηέο, νη νπνίνη κέζσ απηνχ είραλ ηε δπλαηφηεηα 

ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ (conceptual database design) ρξεζηκνπνηψληαο 

ην κνληέιν Οληνηήησλ-Σπζρεηίζεσλ (Entity-Relationship Model). Τν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί 
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κνληεινπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηνξηζκνχο (Constraint-based Modeling) γηα λα παξάγεη ηα 

κνληέια ρξεζηψλ.   

Υπάξρνπλ θαη άιια έμππλα ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν λα πξνσζήζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαηζζήκαηα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα [8] έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

θαη ηνπ κηθξνθψλνπ. Τν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ πνιπθξηηεξηαθή ζεσξία κε ζθνπφ λα 

ζπλδπάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε κέζα απφ ηα δχν απηά κέζα. 

Μία εξγαζία πνπ άπηεηαη ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ ρξεζηψλ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο 

Virvou & Manos [10]. Ζ εμαηνκίθεπζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία νη αξρέο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί θαη ελζσκαησζεί ζην κνληέιν  ηνπ ρξήζηε ελφο ζπγγξαθηθνχ εξγαιείνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε γηα ηελ παξαγσγή ελφο επθπνχο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τν κνληέιν 

απηφ ιακβάλεη ππφςε ην ρξφλν πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηφηε πνπ ν ρξήζηεο έκαζε θάπνην 

γεγνλφο θαη δίλεη ζην ζχζηεκα γλψζε ηνπ ηη έρεη κάζεη ν ρξήζηεο, ηη ζπκάηαη αιιά θαη ηη πξέπεη 

λα επαλαιάβεη θαη πφηε. Κάζε κνληέιν ρξήζηε εμαηνκηθεχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ 

ηηο θηλήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε κέζα ζην ζχζηεκα. 

Προσαρμοστικότητα, Μοντελοποίηση Χρηστών & Προσαρμοστικά Υπερμέσα 

Αξθεηά ζπζηήκαηα έρνπλ ελζσκαηψζεη κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ 

ηνπο ρξήζηεο. Σπζηήκαηα ηα νπνία πξνζαξκφδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο πξνζπαζψληαο λα 

ππνδείμνπλ ζην ρξήζηε ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κέζα ζην ζχζηεκα 

απνηεινχλ ζπζηήκαηα παξνρήο πξνηάζεσλ (recommending systems). Τα ζπζηήκαηα παξνρήο 

πξνηάζεσλ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ ρξεζηψλ (user models) ηα 

νπνία βαζίδνληαη είηε ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πνπ αλαθηψληαη άκεζα απφ ηνπο ρξήζηεο είηε 

ζε δεδνκέλα πνπ αλαθηψληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε ζε απηφ. 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ άκεζσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε, 

απαηηείηαη δξάζε απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. 

Τέηνηεο κέζνδνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία κνληέισλ ηνπ ρξήζηε ή άκεζα 

εξσηήκαηα. Τα πνξηξαίηα ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε κεγάιεο νκάδεο ρξεζηψλ, φπσο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ (text editors). Σηφρνο 

ηνπ είλαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε ρξήζηε. Ζ άκεζεο εξσηήζεηο ηνπο ρξήζηεο 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε [13]. 

Πνιιέο θνξέο φκσο απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεηρηεί πξνβιεκαηηθή, θαζψο 

αθφκε θαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ ρξεηάδνληαη. 

Δπηπξφζζεηα, νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθηψληαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα θαλνχλ 

ρξήζηκεο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα καθξνπξφζεζκα. 
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Έηζη αλ ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο βξαρππξφζεζκνπ κνληέινπ ηνπ 

ρξήζηε, ηφηε είλαη απαξαίηεηεο θαη νη έκκεζεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθηψληαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα. 

Τα κνληέια ρξεζηψλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο ηερληθέο φπσο αλεμάξηεηα κνληέια ρξεζηψλ (individual user models [1]), 

πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα (adaptive hypermedia [6]) θαη ηέινο ζηεξεφηππα.  

Τα ζηεξεφηππα αξρηθά πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Rich [3] γηα ην ζχζηεκα Grundy ην νπνίν 

πξφηεηλε βηβιία ζε ρξήζηεο βαζηδφκελν ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Έλα ζηεξεφηππν 

αληηπξνζσπεχεη κηα ζπιινγή απφ ηδηφηεηεο νη νπνίεο ζπρλά ζπλππάξρνπλ ζηνπο αλζξψπνπο 

θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεκα λα θαηαιήμεη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ εχινγσλ 

ζπκπεξαζκάησλ βάζε ελφο αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ νπζησδψο κηθξφηεξνπ. Τα ζπκπεξάζκαηα 

απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αξρηθά θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ κεηά απφ 

ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο.  

Τα ζηεξεφηππα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ ζε πνιιά έμππλα 

ζπζηήκαηα. Κάζε ζηεξεφηππν έρεη έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ ελεξγνπνίεζεο θαη ην νπνίν κπνξεί 

λα ηζρχζεη κφλν αλ ελεξγνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο απηέο απφ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ρξήζηε. Όηαλ 

νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ελεξγνπνίεζεο γίλεηαη αιεζήο ην αληίζηνηρν ζηεξεφηππν γίλεηαη ελεξγφ. 

Όηαλ έλα ζηεξεφηππν ελεξγνπνηεζεί ππάξρνπλ ζπζρεηηδφκελα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

δχλαηαη λα εμαρζνχλ γηα θάζε έλα ρξήζηε πνπ αλήθεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηεξεφηππν. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη θαη έλα ζχλνιν απφ ζπλζήθεο αλάθιεζεο. Έλα ζηεξεφηππν 

απελεξγνπνηείηαη φηαλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπλζήθεο αλάθιεζεο γίλεηαη αιεζήο. Μηα 

ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ ζηεξενηχπνπ είλαη φηη απηή πξέπεη λα θαηαζηήζεη ηθαλφ έλα ζχζηεκα γηα 

λα μεθηλήζεη πην γξήγνξα ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηεο αιιειεπίδξαζεο (customization) κε 

ην ρξήζηε. Ζ γξήγνξε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο βαζίδεηαη είηε ζε κηα ζχληνκε 

αξρηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε ή ιηγφηεξν ζπρλά ζε κηα ζχληνκε πεξίνδν 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξήζηε [13]. 

Υπάξρνπλ δχν ηξφπνη θαηαζθεπήο ζηεξενηχπσλ: ρεηξνθίλεηα & εκπεηξηθά [13]. Σηελ 

πξψηε πεξίπησζε ν ζρεδηαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο 

ζηεξενηχπσλ ελψ αληίζεηα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ νκάδσλ γηα ηα ζηεξεφηππα. Σην δηθφ καο ζχζηεκα ηα 

ζηεξεφηππα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ πξψηε κέζνδν.  

Παξφια απηά ε ζεσξία ησλ ζηεξενηχπσλ έρεη πνιιέο θνξέο επηθξηζεί θαζψο πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

είλαη δηαηξεηφ ζε ηάμεηο, αιιά κπνξεί απηέο νη ηάμεηο λα κελ ππάξρνπλ. Αθφκα φκσο θαη λα είλαη 

γλσζηέο απηέο νη ηάμεηο κπνξεί ν  ζρεδηαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη 

«ρεηξνθίλεηα» ηα ζηεξεφηππα απηά. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη ρξνλνβφξα αιιά θαη 

επηξξεπήο ζε ιάζε.  

Αιγφξηζκνη Οκαδνπνίεζεο (Clustering Algorithms) ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά γηα 

ηελ πινπνίεζε πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Έλα πξνζαξκνζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα 
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πξνζσπνπνηεκέλν ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηνλ Brusilovski (2004) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ρξήζηε. 

Τα ζπζηήκαηα παξνρήο πξνηάζεσλ  είλαη ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα είδνο θηιηξαξίζκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη έρνπλ σο 

ζηφρν λα παξνπζηάδνπλ θάζε θνξά ζην ρξήζηε κφλν απηέο ηεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πην 

θνληά  ζε απηφ πνπ ζέιεη. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζπγθξίλεηαη κε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ εμαρζεί είηε άκεζα είηε έκκεζα απφ ην ζχζηεκα 

φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

Τν ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί κφλν ηερληθέο 

έκκεζεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα ην ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, βαζηδφκελε ζηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε απηνχ, πξνηείλνληαο θάπνηα θνκκάηηα πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ εθαξκνγή 

θαη απνθξχπηνληαο θάπνηα άιια. Γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία απηή πην εχθνια θαηαλνεηή ζην 

ρξήζηε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα γηα ηελ πξφηαζε θάπνησλ θνκκαηηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη ηελ απνθπγή θάπνησλ άιισλ. 

Τα ππεξκέζα πξνέξρνληαη απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Με βάζε ηα ιεηηνπξγηθά 

ζηνηρεία νξίδνληαη σο κηα επέθηαζε ηνπ θεηκέλνπ (ζε ζρέζε κε ην ππεξθείκελν) θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζηαηηθή θαη θηλνχκελε εηθφλα, ήρν ή/θαη βίληεν. Δλλνηνινγηθά ζεσξνχληαη σο 

κηα νξγάλσζε ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε 

πιεξνθνξηψλ ζε έλα δίθηπν θφκβσλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο πνπ βνεζνχλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα παξάγεη γλψζε. Σαλ φξνο είλαη γεληθφηεξνο ηνπ 

φξνπ πνιπκέζα. Τα ππεξκέζα απνηεινχληαη απφ θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο.  

Οη θφκβνη απνηεινχλ ηα δηάθνξα κέζα (θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο) γηα ηε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Βνεζνχλ ζηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζχλδεζκνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθέξνπλ ην ρξήζηε άκεζα ζε θάπνην άιιν θφκβν. [14]  

Σηφρνο ησλ ππεξκάρσλ είλαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ην ζχζηεκα έηζη ψζηε απηή λα είλαη πην ελδηαθέξνπζα. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα 

κε ζεηξηαθήο πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη αθφκε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο. Γχν ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ππεξκέζσλ 

είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ν δπλακηθφο έιεγρνο θαζψο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

νξίδεη ν ίδηνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξνζπειάζεη ηα δεδνκέλα. Μηα αθφκα δπλαηφηεηα πνπ 

έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα είλαη φηη ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο γλψζεηο κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ππεξκέζσλ παξφια απηά είλαη : ε δπζθνιία αιιά θαη ην θφζηνο αλάπηπμεο. 

Γχν ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα είλαη: ε πξνζαξκνζηηθή 

παξνπζίαζε & πινήγεζε. Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε (adaptive presentation) αθνξά ηελ 
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πξνζαξκνγή ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ. Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηεί ηηο 

παξαθάησ ηξεηο ηερληθέο: α. Πξνζαξκνζηηθή ηαμηλφκεζε (adaptive sorting), β. επηζεκείσζε 

(annotation) θαη γ. κεξηθή απφθξπςε (hiding). Αληίζεηα, ε πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε ιακβάλεη 

ρψξα ζε επίπεδν ζπλδέζκσλ [14]. 

Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζειίδαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία 

δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο γηα ηνπο έκπεηξνπο ρξήζηεο είλαη ιεπηνκεξείο θαη πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζε βάζνο ελψ γηα ηνπο άπεηξνπο ρξήζηεο νη ζειίδεο πεξηέρνπλ επηπξφζζεηεο 

επεμεγήζεηο. Ζ πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε θαζνδήγεζε (direct 

guidance), πξνζαξκνζηηθή ηαμηλφκεζε ζπλδέζκσλ (adaptive sorting of links), Πξνζαξκνζηηθή 

απφθξπςε ζπλδέζκσλ (adaptive hiding of links) θαη ηέινο πξνζαξκνζηηθή επηζεκείσζε 

ζπλδέζκσλ (adaptive annotation of links) [14].  

Κάζε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ππεξκέζσλ πξέπεη λα παξέρεη πξνζαλαηνιηζκφ ζην 

καζεηή, λα ζέηεη ζηφρνπο, λα δείρλεη απφ ηελ αξρή ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα αιιά θαη λα 

ζέηεη δνκεκέλεο αιιά θαη αλνηθηνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

αιιειεπηδξάζεηο γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ αιιά θαη εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απαηηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ππεξκέζσλ απηφ γίλεηαη κε άκεζν ηξφπν. 

Αθφκα ην ζχζηεκα παξέρεη πεγέο γηα θαηαζθεπή γλψζεο απφ ην καζεηή. Τέηνηνπ ηχπνπ 

εθαξκνγέο πξνζθέξνληαη σο πεξηβάιινληα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ ν καζεηήο 

πξνζεγγίδεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα ζπλδπάδεη θαη ζπλζέηεη. 
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Μεθοδολογία 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Τα ζπζηήκαηα πξνηάζεσλ απνηεινχλ έλα επξχ εξεπλεηηθφ πεδίν, κε πάξα 

πνιιέο εθαξκνγέο ζε πνιινχο ηνκείο. Τέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε πνιιέο εθαξκνγέο ε-εκπνξίνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε παξφιν πνπ ην πεδίν 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ, έρεη αλαπηπρζεί έλαο κεραληζκφο παξνρήο πξνηάζεσλ κέζα απφ ην 

ζχζηεκα εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα θαηεπζχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε 

έλα απνδνηηθφ ηξφπν. 

Σε επφκελε παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγίεο πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server). Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ελζσκαηψλεη ηηο ηερληθέο πξνηάζεσλ, 

κνληεινπνίεζεο ρξεζηψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ ππεξκέζσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ 

εηζαγσγή ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε εθαξκφζηεθε ζε δχν δηαθνξεηηθά πεδία: ζηα πεδία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Φεκηθήο Μεραληθήο. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ην ζχζηεκα αληηδξά ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Τέινο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ RUP (Rational Unified Process).  

Αρχιτεκτονική 

Σηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Όπσο είλαη θαλεξφ θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ απνηειείηαη απφ: ην ζχζηεκα 

δηεπαθήο κε ην ρξήζηε, ην ζηνηρείν παξαγσγήο ζπκβνπιψλ-πξνηάζεσλ, ην κνληέιν ηνπ 

ρξήζηε, θαη ηέινο ην ζηνηρείν ηεο γλψζεο πεδίνπ.  

 

 

Γνώςη 

Πεδίου 

Μοντζλο 

Εκπαιδευόμενου 

Παραγωγή 

υμβουλών 

 

φςτημα διεπαφήσ 

με το χρήςτη 

Δηθόλα 2 Αξρηηεθηνληθή επθπνύο ζπζηήκαηνο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 
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Γνώση Πεδίου (Domain Knowledge) 

Σηνλ παξαδνζηαθφ ηνκέα ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ε εκπεηξνγλσκνζχλε ε νπνία 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηνλ καζεηή πεξηέρεηαη ζε πξν-απνζεθεπκέλα κπινθ παξνπζηάζεσλ ηα 

νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ έλαλ έκπεηξν εθπαηδεπηή θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο.  

Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ πεδίνπ γλψζεο δελ είλαη κφλν ε πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ 

ελλνηψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο αιιά είλαη ζπλήζσο έλα 

κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην πεδίν θαη λα παξέρεη κία δπλακηθή κνξθή (φρη 

ζηαηηθή) ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο. 

Τν γλσζηηθφ πεδίν έρεη δηπιή ρξεζηκφηεηα ζηα επθπή ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο: 

 Δίλαη ε πεγή ηεο γλψζεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί. Γειαδή είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ παξαγσγή εμεγήζεσλ, εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 Δίλαη ην πξφηππν γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο 

εθκάζεζεο. Γειαδή ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο. Βέβαηα ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη ην ηκήκα ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ λα κπνξεί λα παξάγεη 

θάπνηεο ιχζεηο ζε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη ν εθπαηδεπφκελνο 

ψζηε ηα ελδηάκεζα βήκαηα ηεο ιχζεο ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηα ελδηάκεζα βήκαηα ηεο ιχζεο πνπ δίλεη ν ρξήζηεο. 

Δάλ ππάξρεη ζθέηε γλψζε ζην Γλσζηηθφ Πεδίν ηφηε ζπλήζσο δελ ζα επαξθεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη παηδαγσγηθέο απνθάζεηο. Γη’ απηφ ε νξγάλσζε ηεο γλψζεο γίλεηαη γχξσ απφ ην 

ζηφρν ηεο εθκάζεζεο. Έηζη ζπλήζσο ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην ηκήκα ηνπ Γλσζηηθνχ 

Πεδίνπ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, π.ρ. 

κέηξα ζρεηηθήο δπζθνιίαο δηαθφξσλ ζεκάησλ θ.ιπ [14].  

Άιια παηδαγσγηθά ζέκαηα ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ επεμεγήζεηο ζε ζρέζε 

κε ζηφρνπο θαη αηηίεο (γηαηί θάηη είλαη έηζη θαη φρη αιιηψο) ή ελλνηνινγηθέο ζρέζεηο θαη 

ηαμηλνκήζεηο κεηαμχ θάπνησλ ζηνηρείσλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη αλαινγίεο θαη νη 

γεληθεχζεηο. Έλα ζέκα ην νπνίν αθνξά ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

Γλσζηηθνχ Πεδίνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ηνπ κνληέινπ εκπεηξνγλσκνζχλεο. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ κπνξεί λα είλαη απφ «ζθνηεηλέο» (φπνπ κφλν ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ππάξρνπλ δηαζέζηκα) κέρξη «εληειψο δηαθαλέο» φπνπ θάζε βήκα κπνξεί λα 

ειεγρζεί θαη λα εξκελεπζεί [14]. 

Σην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ην πεδίν ηεο γλψζεο απνηειείηαη απφ θνκκάηηα 

ζεσξίαο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγσλίζκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηέο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Σηελ νπζία ε ζεηξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο ζεσξίαο έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν έηζη 

ψζηε ζπλνιηθά λα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε νληφηεηα. Τα δηαγσλίζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 
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ζηα θεθάιαηα κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ πνιχπιεπξε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζην ζχλνιν ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάρηεθε κέζα απφ ην ζχζηεκα.  

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θάζε δηαγσλίζκαηνο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα επηιέμεη ζε πνηφ 

θεθάιαην ηεο ζεσξίαο αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγψληζκα, αιιά θαη ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ θεθαιαίσλ ζεσξίαο κε ηα 

δηαγσλίζκαηα. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ζρεδηάζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ν 

εθπαηδεπηήο είλαη δπλαηφλ ζε έλα θεθάιαην ζεσξίαο λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δηαθνξεηηθά δηαγσλίζκαηα.   

Το μοντέλο του εκπαιδευόμενου 

Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη ν παξαιήπηεο ησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην Γλσζηηθφ Πεδio. Ζ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ην δηδαθηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη «έμππλε» αλ δελ ππάξρεη κηα 

αληίιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ παξαιήπηε. Τν πξφβιεκα ησλ ππνινγηζηψλ είλαη φηη ην 

θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο είλαη πεξηνξηζκέλν ζπλήζσο ζην πιεθηξνιφγην 

θαη ζηελ νζφλε νπφηε πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ γλψκε ρξεζηκνπνηψληαο κφλν απηά ηα κέζα. 

Τν κνληέιν απηφ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ θάπνηεο πιεπξέο ηνπ ρξήζηε 

πνπ δελ θαίλνληαη απ’ επζείαο. 

 Να αμηνινγεί θάπνηεο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ κε ην ζχζηεκα. 

 Να δηαπηζηψλεη ειιείςεηο ζηε γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 Να δηαπηζηψλεη ιάζε ηεο γλψζεο ηνπ ρξήζηε. 

Τα κνληέια ρξεζηψλ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ θαη ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα πεξηγξάςνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα γιψζζα αλαπαξάζηαζεο 

ηεο γλψζεο κε απηήλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ, 

αλ θαη πνιιέο θνξέο απηή ε γιψζζα είλαη αλεπαξθήο. Γειαδή κπνξεί λα ρξεηάδνληαη 

επεθηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη ηα ιάζε εθηφο απφ ηε ζσζηή γλψζε [14]. 

Ο Μηχανισμός Προτάσεων 

Σ’ απηφ ην ηκήκα θσδηθνπνηνχληαη νη δηδαθηηθέο απνθάζεηο. Υπάξρνπλ δχν επίπεδα δηδαθηηθψλ 

απνθάζεσλ: 

 Τν ζθαηξηθφ επίπεδν. Οη δηδαθηηθέο απνθάζεηο ζην ζθαηξηθφ επίπεδν έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο αιιεινπρίεο ησλ δηδαθηηθψλ ηκεκάησλ. 

 Τν ηνπηθφ επίπεδν. Σε ηνπηθφ επίπεδν ην ηκήκα θαζνξίδεη αλ πξέπεη ην 

ζχζηεκα λα δηαθφςεη ην καζεηή θαη λα παξέκβεη θαη αλ παξέκβεη ηη ζα πεη ζηνλ 

καζεηή θαη πψο. 
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Όζνλ αθνξά ην ζθαηξηθφ επίπεδν κεραληζκφο απηφο ιεηηνπξγεί πξνηείλνληαο ζε θάζε 

ρξήζηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αιιά θαη ηελ επίδνζή ηνπ ηα θνκκάηηα ηεο ζεσξίαο πνπ 

πξέπεη λα κειεηήζεη ή ηα δηαγσλίζκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη. Γίλεη έηζη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ ζε θάζε ρξήζηε μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ηελ επίδνζε ηνπ. 

Σηελ νπζία ην ζχζηεκα πξνηείλεη ζην ρξήζηε θάπνηα θνκκάηηα ζεσξίαο αιιά θαη δηαγσλίζκαηα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζεσξίεο πνπ πξνηείλνληαη σο θαηάιιειεο θαη απνθεχγεη θάπνηα άιια. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο ηερληθέο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ππεξκέζσλ. 

Γηα λα είλαη πην εχθνια θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ δίλεηαη έλα 

παξάδεηγκα. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηα ζεκαηηθή ελφηεηα γηα πξψηε θνξά ηφηε ην 

ζχζηεκα ζεσξεί φηη ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν επίπεδν γλψζεο. Έηζη ηα θνκκάηηα 

ζεσξίαο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγσλίζκαηα πνπ πξνηείλνληαη  είλαη απηά πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

σο πην εχθνια απφ ην ζχζηεκα. Γηα λα δείμεη ην ζχζηεκα ζην ρξήζηε πνηά είλαη απηά ηνπ 

πξνηείλεη, θαη έηζη λα μεθηλήζεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κεγεζχλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο 

θαη πξνζζέηεη έλα εηθνλίδην δίπια ζε απηά ηα ζηνηρεία. Αληίζεηα ζε ζηνηρεία πνπ ην ζχζηεκα 

επηζπκεί λα απνθχγεη ν ρξήζηεο κηθξαίλεη ηνπο ηίηινπο θαη πξνζζέηεη έλα εηθνλίδην πξνο 

απνθπγή.  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη δελ εκπνδίδεη ην ρξήζηε 

λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε θνκκάηη ζεσξίαο  ή δηαγσλίζκαηνο. Έηζη θαηεπζχλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε έλαλ ηξφπν έκκεζν, ρσξίο θαηεπζχλεη κνλνζήκαληα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο απηφλνκε 

νληφηεηα κέζα ζηελ εθαξκνγή, θάλνληαο ηηο επηινγέο πνπ ζέιεη πξνζαξκφδνληαο έηζη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα κέηξα ηνπ.  

Όζνλ αθνξά ην ηνπηθφ επίπεδν ν κεραληζκφο απηφο δελ δηαθφπηεη ζε θακία πεξίπησζε 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα, θαη ιεηηνπξγεί κφλν θαζνδεγεηηθά. Σε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ππνινγίδεηαη ε πξφνδνο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζή ηνπ θαη 

παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ 

θαζνδεγνχλ ηη λα αιιάμεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Είδη Συστημάτων Ελέγχου 

Δπίζεο νη παηδαγσγηθέο (ή δηδαθηηθέο) απνθάζεηο δηαθέξνπλ ζηνπο βαζκνχο ειέγρνπ πάλσ 

ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζηήκαηνο. Υπάξρνπλ 3 είδε ζπζηεκάησλ αλάινγα 

κε ηνλ έιεγρν [14]. 

 Τα παξαθνινπζνχληα ζπζηήκαηα (monitoring systems). Απηά παξαθνινπζνχλ 

ην ρξήζηε πνιχ ζηελά αιιά δελ αθήλνπλ ην καζεηή λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία 

ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Τα ζπζηήκαηα κηθηήο πξσηνβνπιίαο (mixed initiative). Δδψ ην ζχζηεκα θαη 

ξσηάεη ην καζεηή θαη απαληάεη ζε εξσηήζεηο ηνπ. 
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 Τα ζπζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο (guided-discovery). Δδψ ν 

καζεηήο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ην ζχζηεκα κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηελ 

ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ κε ην λα αιιάμεη ην πεξηβάιινλ. 

Τν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε είλαη έλα ζχζηεκα ηεο ηξίηεο κνξθήο, θαζψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη ηνλ έιεγρν γηα ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οη αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα είλαη απηή πνπ κεηαβάιιεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ.   

Σύστημα διεπαφής 

Τν ζχζηεκα δηεπαθήο ρεηξίδεηαη ηελ ηειηθή κνξθή ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ (ελψ ν 

Μεραληζκφο Πξνηάζεσλ απνθαζίδεη ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ). 

Πξαθηηθά ην ζχζηεκα δηεπαθήο παίδεη έλαλ θχξην ιφγν ζην φιν ζχζηεκα γηα ηξεηο ιφγνπο [14]: 

 Ο βαζκφο θηιηθφηεηαο, ειθπζηηθφηεηαο θαη επθνιίαο ζηε ρξήζε ζα θαζνξίζεη ην 

βαζκφ απνδνρήο νιφθιεξνπ ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην ρξήζηε. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (π.ρ. multimedia) παξέρεη φιν θαη πην 

ζχλζεηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηα νπνία κπνξνχλ θαη λα θαζνξίζνπλ νιφθιεξν 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Δάλ ππάξρεη ε επθνιία ηεο «θπζηθήο γιψζζαο», ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα πνιχ 

ζχλζεην ηκήκα πνπ θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ην ζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Τεχνικές Προσαρμοστικότητας 

Σε απηή ηελ παξάγξαθν αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη 

ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη 2: 

 Γεκηνπξγία ηνπ Μνληέινπ ηνπ Φξήζηε κε ρξήζηε «δηπιψλ» ζηεξενηχπσλ 

 Φξήζε Πξνζαξκνζηηθψλ Υπεξκέζσλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

Μοντέλο Χρήστη 

Γηα ηελ θαηαζθεπή μερσξηζηνχ κνληέινπ γηα θάζε ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηερληθή ησλ ζηεξενηχπσλ. Ζ έλλνηα ηνπ ζηεξεφηππνπ έρεη αλαιπζεί ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην.  

Σηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεσξήζεθε φηη δελ ήηαλ αξθεηή ε δεκηνπξγία 

ηνπ κνληέινπ ηνπ ρξήζηε απφ κφλν έλα ραξαθηεξηζηηθφ. Κξίζεθε ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηεξεφηππα κε βάζε δχν δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε 

θαηεγνξηνπνίεζε θάζε ρξήζηε. Έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέρζεθαλ γηα απηή ηελ 

πεξίπησζε ήηαλ ν κέζνο ρξφλνο απάληεζεο θαη ν κέζνο φξνο επίδνζεο θάζε ρξήζηε. 
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Ο κέζνο φξνο απάληεζεο θάζε ρξήζηε ρσξίζηεθε ζε 4 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο αλάινγα 

κε ην ρξφλν απάληεζεο θάζε ρξήζηε. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα λνχκεξα αληηζηνηρνχλ 

ζε πνζνζηά ηα νπνία ππνινγίδνληαη απφ ην κέζν ρξφλν ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

ρξφλν πνπ δηαηίζεην απφ ην ζχζηεκα γηα θάπνην δηαγψληζκα. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη: 

 <=25 %. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο έθαλε ην/α δηαγψληζκα/ηα πνιχ βηαζηηθά. 

 50% > & <=70%. Ο ρξήζηεο έθαλε ην/α δηαγψληζκα/ηα βηαζηηθά.  

 70% > & <=80%. Ο ρξήζηεο έθαλε ην/α δηαγψληζκα/ηα ζε έλα θπζηνινγηθφ 

ρξφλν. 

 80% > & <=100%. Ο ρξήζηεο έθαλε πνιχ αξγά ην/α δηαγψληζκα/ηα.  

Ο κέζνο φξνο επίδνζεο θάζε ρξήζηε ρσξίζηεθε ζε 4 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο αλάινγα 

κε ηε βαζκνινγία ηνπ θάζε ρξήζηε. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα λνχκεξα αληηζηνηρνχλ 

ζε πνζνζηά ηα νπνία ππνινγίδνληαη απφ ηε κέζε επίδνζε ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε φια ηα 

δηαγσλίζκαηα πνπ έρεη θάλεη ν ρξήζηεο. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη: 

 <=50%. %. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επίδνζε ηνπ ρξήζηε ήηαλ πνιχ θαθή  ζην/α 

δηαγψληζκα/ηα πνπ έθαλε. 

 50% > & <=70%. Ζ επίδνζε ηνπ ρξήζηε ήηαλ κέηξηα  ζην/α δηαγψληζκα/ηα πνπ 

έθαλε. 

 70% > & <=80%. Ζ επίδνζε ηνπ ρξήζηε ήηαλ θαιή  ζην/α δηαγψληζκα/ηα πνπ 

έθαλε. 

 80% > & <=100%. Ζ επίδνζε ηνπ ρξήζηε ήηαλ άξηζηε  ζην/α δηαγψληζκα/ηα 

πνπ έθαλε. 

Όινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ησλ δηπιψλ απηψλ ζηεξενηχπσλ δίλνληαη ζην παξαθάησ 

πίλαθα. Υπάξρνπλ 16 δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θαηαζηάζεσλ γηα ηα δχν ζηεξεφηππα. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη θπξίσο γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ νη 

νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί έλαο ρξήζηεο είλαη απφ 0-9. 

Σπλνιηθά ινηπφλ δεκηνπξγνχληαη 10 δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεο πνπ κπνξεί λα θαηαθηήζεη 

θάζε ρξήζηεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ην 

ζχζηεκα, απηφκαηα θαηαηάζζεηαη ζην πξψην επίπεδν ηθαλφηεηαο (0). Έηζη ινηπφλ φζν 

βειηηψλεηαη ε επίδνζε ηνπ κέζα ζην ζχζηεκα αιιάδεη θαη νκάδα. Όζν απμάλεηαη ην επίπεδν 

ηθαλφηεηαο ηνπ ρξήζηε κπαίλεη θαη ζε κε κεγαιχηεξε νκάδα. 
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Πίλαθαο 1 Οη αξηζκνί ζηνλ πίλαθα αληηπξνζσπεύνπλ ην επίπεδν ηθαλόηεηαο ηνπ ρξήζηε. Σν 

επίπεδν ηθαλόηεηαο θπκαίλεηαη από 0-9. Άξα ζπλνιηθά ππάξρνπλ 10 δηαθνξεηηθά ζηεξεόηππα. 

 Μ
ζς

ο
σ 

ό
ρ

ο
σ 

επ
ίδ

ο
ς

η
σ Μζςοσ Χρόνοσ Απάντηςησ 

 25 50 75 100 

50 1 1 0 0 

70 4 3 2 2 

80 6 5 5 4 

100 9 8 7 6 

Προσαρμοστικά Υπερμέσα 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα είλαη κία 

ηερληθή παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο πξνο ην ρξήζηε κε πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν.  

 Σην ζχζηεκα απηφ ηα πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα 

πξνηείλνπλ ζην ρξήζηε ηη λα δηαβάζεη θαη πνηά δηαγσλίζκαηα λα θάλεη αιιά θαη γηα λα ηνπ 

ππνδείμνπλ πνηέο ζεσξίεο θαη αληίζηνηρα δηαγσλίζκαηα λα απνθχγεη, θαζψο απέρνπλ πνιχ 

απφ ην επίπεδν γλψζεο ηνπ ρξήζηε. 

Όηαλ ην ζχζηεκα ζέιεη λα πξνηείλεη θάπνην ζηνηρείν ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο 

ην ρξήζηε, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε θαη πνηφ έληνλε γξακκαηνζεηξά θαη 

ην αληίζηνηρν εηθνλίδην (Δηθφλα 3). Αληίζεηα, φηαλ ην ζχζηεκα ζέιεη ν ρξήζηεο λα απνθχγεη 

θάπνηα ζηνηρεία, ηφηε απηά εκθαλίδνληαη κε αξθεηά κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά κε αιιαγκέλν 

ρξψκα θαη κε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην (Δηθφλα 4). 

 

Δηθόλα 3 Πξνηεηλόκελα θεθάιαηα Θεσξίαο 

 

Δηθόλα 4 Κεθάιαηα ζεσξίαο πνπ ην ζύζηεκα επηζπκεί λα απνθύγεη ν ρξήζηεο.     
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Διαφορετικά πεδία εφαρμογής 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ην δηδαθηηθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο εξγαζίαο απηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη θάζε γλσζηηθφ πεδίν. Γηα λα γίλεη 

εκθαλήο απηή ε δπλαηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο αλαπηχρζεθε ην ίδην ζχζηεκα ζε 

δχν εληειψο δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία. Τν πξψην πεδίν είλαη ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη απνηειεί έλα δηδαθηηθφ ζχζηεκα εθκάζεζεο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Τν δεχηεξν 

γλσζηηθφ πεδίν άπηεηαη ηνπ πεδίνπ ηεο ρεκηθήο κεραληθήο θαη απνηειεί έλα δηδαθηηθφ ζχζηεκα 

γηα ηε ρξήζε θπξίσο Αλαλεψζηκσλ πεγψλ Δλέξγεηαο. 

Γλώσσα μοντελοποίησης UML 

Ζ εξγαζία απηή αλαπηχρζεθε αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ ε νπνία παξέρεη πιεξφηεηα αιιά θαη ζαθήλεηα ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο 

απηήο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή θαη απφ κε ηερληθνχο ρξήζηεο. Ζ κεζνδνινγία απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα παξαθάησ επηηξέπεη δηνξζψζεηο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Αθφκα, ε κεζνδνινγία απηή δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο κε λέεο ιεηηνπξγίεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

αιιάμεη ην αξρηθφ ζρήκα ηεο εθαξκνγήο.  

Υπάξρνπλ πνιιέο αληηθεηκελνζηξαθείο πξνζεγγίζεηο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σηελ 

παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε Rational Unified Process. Πξηλ ηελ αλάιπζε απηή φκσο 

αλαθέξνπκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ γιψζζα κνληεινπνίεζεο UML, αιιά θαη γηα ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ απηή πεξηιακβάλεη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ζχκθσλα κε ηελ Rational Unified Process [12]. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο απηήο 

είλαη ε γιψζζα κνληεινπνίεζεο UML. Ζ ελνπνηεκέλε γιψζζα κνληεινπνίεζεο UML (Unified 

Modeling Language) είλαη κηα γξαθεκαηηθή γιψζζα κνληεινπνίεζεο γεληθήο ρξήζεο. 

Πξνέθπςε απφ ηελ ελνπνίεζε πνιιψλ ππαξρφλησλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο γισζζψλ 

κνληεινπνίεζεο, πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξάμε ζην πιαίζην δηαθφξσλ κεζνδνινγηψλ 

αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ. Σπκπεξηιακβάλεη φηη θαιφ είραλ απηέο νη πξνεγνχκελεο 

γιψζζεο κνληεινπνίεζεο θαη έηζη δηθαηνινγείηαη θαη ε επξεία απνδνρή ηεο ζήκεξα. 

Ζ UML είλαη κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαπαξάζηαζε πξνδηαγξαθψλ θαη 

απαηηήζεσλ κε ζρεκαηηθφ ηξφπν (visualizing), δεκηνπξγία θαη ηεθκεξίσζε ησλ ηκεκάησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη γηα κνληεινπνίεζε εηαηξηθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ 

δελ αθνξνχλ ινγηζκηθφ. Ζ UML  απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο 

έρνπλ απνδείμεη πφζν επηηπρεκέλεο είλαη ζηε κνληεινπνίεζε κεγάισλ θαη ζχλζεησλ ηκεκάησλ 

[12, 11]. 

Ζ UML δελ είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αιιά κηα γιψζζα κνληεινπνίεζεο. 

Αλήθεη δε ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηθεηκελνζηξαθψλ κνληεινπνίεζεο θαη έηζη ε απεηθφληζε 
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κνληέισλ UML ζε πξνγξάκκαηα αλ θαη δελ είλαη έλα-πξνο-έλα, γίλεηαη επθνιφηεξε φηαλ ε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα. Ζ UML νξίδεη νληόηεηεο, 

ζρέζεηο θαη δηαγξάκκαηα. 

Κατηγορίες Διαγραμμάτων  UML 

Τα δηαγξάκκαηα απηά παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο πινπνίεζεο. Οη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δηαγξακκάησλ ηεο UML θαίλνληαη 

παξαθάησ [12]:  

 Γηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα δνκήο 

o Γηαγξάκκαηα θιάζεσλ (class diagrams) 

o Γηαγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ (object diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα ζπκπεξηθνξάο 

o Γηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ (state chart diagrams) 

o Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ (activity diagram) 

 Γηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο 

o Γηαγξάκκαηα αθνινπζίαο (sequence diagrams) 

o Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (collaboration diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα δνκήο πινπνίεζεο 

o Γηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ (component diagrams) 

o Γηάγξακκα αλάπηπμεο (deployment diagram). 

Μοντέλο αντικειμενοστραφούς σχεδίασης λογισμικού RUP  

Τν αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν Rational Unified Process έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο UML, ηνπο Booch, 

Rumbaugh θαη Jacobson. Βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε, αιιά ζεσξεί φηη ε αλάιπζε 

απαηηήζεσλ, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ν έιεγρνο δελ ζπκπίπηνπλ κε ρξνληθέο θάζεηο 

αιιά αληηπξνζσπεχνπλ ηκήκαηα δηαδηθαζίαο ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

θάζεηο. Τν κνληέιν απηφ εηζάγεη κηα δεχηεξε δηάζηαζε φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5 [12] ε 

νπνία αθνξά ζην ρξφλν. Σχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά πνπ δηεμάγνληαη νη δηαδηθαζίεο, ην 

κνληέιν νξίδεη 4 ρξνληθέο θάζεηο, ηελ έλαξμε, εθπόλεζε κειέηεο, θαηαζθεπή θαη κεηάβαζε. 
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Δηθόλα 5 Μνληέιν θάζεσλ αληηθεηκελνζηξαθνύο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνύ 

 

Ο θχθινο δσήο ινγηζκηθνχ πξνηείλεηαη λα είλαη επαλαιεπηηθφο. Ζ αλάπηπμε δειαδή λα 

πξνρσξεί ζε κηα ζεηξά επαλαιήςεσλ κέρξη λα εμειηρζεί ην ηειηθφ πξντφλ. Ζ δηαδηθαζία Unified 

ηεο Rational απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο 

απφςεηο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά θπξίσο ζηελ Αλάιπζε 

Απαηηήζεσλ θαη ζην Σρεδηαζκφ. 

Ζ δηαδηθαζία RUP είλαη δνκεκέλε ζε δχν δηαζηάζεηο : 

1. Φξφλν. Φσξηζκφο ηνπ θχθινπ δσήο ζε θάζεηο θαη επαλαιήςεηο. 

2. Τκήκαηα δηαδηθαζίαο. Καιά νξηζκέλεο ελέξγεηεο. 

Ζ δφκεζε ελφο έξγνπ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν αθνινπζεί ηηο εμήο θάζεηο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ρξφλν: 

1. Έλαξμε (Inception) :Καζνξίδεη ηελ πξννπηηθή ηνπ έξγνπ. 

2. Δθπφλεζε κειέηεο (Elaboration) :Σρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ. Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδηαζκφο 

ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

3. Καηαζθεπή (Construction) :Αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ζε κηα ζεηξά βεκαηηθψλ 

επαλαιήςεσλ. 

4. Μεηάβαζε (Transition) :Πξνκήζεηα ηνπ πξντφληνο ζηελ θνηλφηεηα ρξεζηψλ 

(παξαγσγή, δηαλνκή, εθπαίδεπζε). 
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Ζ δφκεζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηε δηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο : 

1. Σχιιεςε απαηηήζεσλ (Requirements capture) : Μηα αθήγεζε ηνπ ηη πξέπεη λα 

θάλεη ην ζχζηεκα. 

2. Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο (Analysis and design) : Μηα πεξηγξαθή ηνπ πψο ζα 

πινπνηεζεί ην ζχζηεκα. 

3. Υινπνίεζε (Implementation) : Ζ παξαγσγή ηνπ θψδηθα. 

4. Έιεγρνο (Test) : Ζ επαιήζεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Ανάλυση Απαιτήσεων 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε κε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή πξνζέγγηζε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ RUP (Rational 

Unified Process).  

Ζ εξγαζία απηή αλαπηχρζεθε αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ ε νπνία παξέρεη πιεξφηεηα αιιά θαη ζαθήλεηα ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο 

απηήο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή θαη απφ κε ηερληθνχο ρξήζηεο. Ζ κεζνδνινγία απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα παξαθάησ επηηξέπεη δηνξζψζεηο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Αθφκα, ε κεζνδνινγία απηή δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο κε λέεο ιεηηνπξγίεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

αιιάμεη ην αξρηθφ ζρήκα ηεο εθαξκνγήο.  

Μέζα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηε βνήζεηα ηεο RUP 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαγξάκκαηα ηεο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο UML: 

 Γηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα δνκήο 

o Γηαγξάκκαηα θιάζεσλ (class diagrams) 

o Γηαγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ (object diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα ζπκπεξηθνξάο 

o Γηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ (state chart diagrams) 

o Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ (activity diagram) 

 Γηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο 

o Γηαγξάκκαηα αθνινπζίαο (sequence diagrams) 

o Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (collaboration diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα δνκήο πινπνίεζεο 

o Γηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ (component diagrams) 

o Γηάγξακκα αλάπηπμεο (deployment diagram). 

Γενική Περιγραφή Λογισμικού 

Τν δηδαθηηθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε είρε σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θεθαιαίσλ 

ζεσξίαο θαη ηεζη κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κίαο απνδνηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Τφζν ηα 

θεθάιαηα ζεσξίαο φζν θαη ηα ηεζη, ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη ζα 

είλαη εκθαλή, ηφζν ζηνπο εμεηαδφκελνπο, φζν θαη ζηνπο εμεηαζηέο.  

Γηα λα κπνξεί έλαο καζεηήο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη 

πξψηα λα έρεη δεκηνπξγεζεί ινγαξηαζκφο γηα απηφλ ζηελ εθαξκνγή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

θάπνησλ θνκκαηηψλ ζεσξίαο θαη ηεζη, ν εμεηαδφκελνο ζα κπνξεί λα πάξεη κηα αμηνιφγεζε είηε 
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απφ ηνλ αξκφδην θαζεγεηή είηε απφ ην ζχζηεκα (ζε πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηήο δελ ηνλ έρεη 

αμηνινγήζεη αθφκε), θαζψο θαη λα δεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε.  

Οη θαζεγεηέο – δηαρεηξηζηέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ζεκαηηθή ελφηεηα, λα εγγξαθνχλ ζε απηήλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ κηα ζεσξία, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ έλα ηεζη θαη ηέινο λα δνπλ 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή ησλ ηεζη θαη λα αμηνινγήζνπλ αλάινγα 

ηνπο εμεηαδφκελνπο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε 

καζεηή, κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

κειινληηθή αλάθηεζή ηνπο. 

Ζ πξφζβαζε, ηφζν ζηελ εθαξκνγή ελεκέξσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, φζν θαη ζηελ 

ίδηα ηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Τν πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη βαζηζκέλν ζε ηζηνζειίδεο. Αξρηθά νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη 

ζηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο θαη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ (εμεηαζηέο ή εμεηαδφκελνη) ζα κεηαβαίλνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

ζειίδεο.  

Μφιηο έλαο καζεηήο ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή, ηφηε ζα εκθαλίδεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ. 

Έηζη, ζα κπνξεί λα δεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, αιιά θαη ηηο 

πηζαλέο αμηνινγήζεηο πνπ ζα έρεη θαηαζέζεη είηε ν θαζεγεηήο είηε ην ζχζηεκα γηα απηφλ. Αλ ν 

ρξήζηεο πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή είλαη δηαρεηξηζηήο – θαζεγεηήο, ηφηε ε ζειίδα ηνπ 

ζα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη αξκφδηνο θαζψο 

θαη κηα πεξηνρή κελνχ, φπνπ ζα κπνξεί λα γίλεη ε δεκηνπξγία κηα λέαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ε 

εγγξαθή ζε ζεκαηηθή ελφηεηα, ε εηζαγσγή θαη ελεκέξσζε ηεο ζεσξίαο αιιά θαη ε εηζαγσγή 

θαηλνχξγησλ ηεζη αιιά θαη ε ηξνπνπνίεζε θαη ε δηαγξαθή ησλ ηεζη. Ζ γιψζζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθαξκνγή, ζα είλαη ε ειιεληθή. Παξφια απηά, ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκνπ 

πιηθνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ζα 

είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Τν πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο ρεκηθήο κεραληθήο ιφγσ 

δηαζεζηκφηεηαο πιηθνχ, ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Τν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε (user interface), ζα ζρεδηαζηεί κε θχξην θξηηήξην 

ηελ απιφηεηα θαη ηελ επθνιία ρξήζεο. Τν πξψην κέιεκα ζηε ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

ην απιφ, ηππνπνηεκέλν θαη θηιηθφ user interface πνπ έρεη σο πξψην ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

ρξήζηε. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ έλα θεληξηθφ θαηάινγν 

επηινγψλ (menu). 

Φάση 1: Έναρξη (Inception) 

Α. Σύλληψη Απαιτήσεων(Requirements) 

Σε απηή ηελ παξάγξαθν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν θαζνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα επηηειεί ε 

εθαξκνγή θαη ζα πεξηγξαθνχλ νη πεξηνξηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ ηζρχνπλ. Ζ αλάιπζε ησλ 
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απαηηήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν θχθινπ δσήο πνπ αθνινπζείηαη, είλαη πάληα ε πξψηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε επηζπκεηή εηθφλα 

νιφθιεξνπ (αλ απηφ είλαη δπλαηφ) ή έζησ ελφο ηκήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. 

Τν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Δίζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

 Αλάγλσζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο. 

 Γηεμαγσγή Τεζη. 

 Δκθάληζε βαζκνινγίαο. 

 Δκθάληζε απνηειεζκάησλ-ζπκβνπιψλ (ζχζηεκα – θαζεγεηήο ). 

Τν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζηνπο θαζεγεηέο- δηαρεηξηζηέο ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Δίζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

 Γεκηνπξγία Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

 Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή ελφηεηα 

 Γηαρείξηζε Τεζη. 

 Γηαρείξηζε Δξσηήζεσλ. 

 Γηαρείξηζε βαζκνινγίαο  ρξεζηψλ-εμεηαδνκέλσλ ζε ηεζη πνπ έρνπλ θάλεη. 

 Έιεγρν πξνφδνπ θαη ζπγγξαθή ζπκβνπιψλ. 

Διαγράμματα UML Σύλληψης Απαιτήσεων 1ης Φάσης 

Ζ αξρηθή ζχιιεςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη κε 

έλα ζαθψο πην γεληθφ θαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν. Τα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

έρνπλ αθξηβψο απηφ ην ζθνπφ, λα δψζνπλ δειαδή κηα αξρηθή θαη πην γεληθή φςε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Τα δηαγξάκκαηα απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην εξγαιείν Ms 

Visio θαη αθνινπζνχλ ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ γιψζζα 

κνληεινπνίεζεο γηα UML φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  

Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης 

 Σηελ παξνχζα θάζε ζα αλαιπζνχλ ηα δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. Σηα 

δηαγξάκκαηα απηά, ε ηθαλνπνίεζε θάζε ιεηηνπξγηθήο απαίηεζεο απφ κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ 

πινπνηείηαη σο κηα αιιεινπρία ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην ινγηζκηθφ, αιιειεπηδξψληαο 

είηε κε θάπνηνλ ρξήζηε (θπζηθφ πξφζσπν), είηε κ’ άιια ζπζηήκαηα. Μηα ηέηνηα αιιειεπίδξαζε 

παξάγεη έλα απνηέιεζκα επηζπκεηφ γηα ην ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ, δειαδή 

ηθαλνπνηεί κηα ιεηηνπξγηθή απαίηεζε ηνπ θαη νλνκάδεηαη Πεξίπησζε Φξήζεο [12]. 

Κάζε πεξίπησζε κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ιεπηνκέξεηα, 

φπσο άιισζηε θαη θάζε απαίηεζε απφ ην ινγηζκηθφ. Μηα πεξίπησζε ρξήζεο ραξαθηεξίδεηαη  

ηφζν απφ ηελ αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθηειεί ην ινγηζκηθφ, φζν θαη απφ ην κέξνο εθείλν 

κε ην νπνίν αιιειεπηδξά, δειαδή έλα ρξήζηε-θπζηθφ πξφζσπν ή έλα εμσηεξηθφ ζχζηεκα. Τν 
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κέξνο απηφ νλνκάδεηαη Φεηξηζηήο. Σε κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ην πιήζνο ησλ πεξηπηψζεσλ 

ρξήζεο κπνξεί λα λαη πνιχ κεγάιν γηα λα κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε ηε βνήζεηα ελφο θαη κφλν 

δηαγξάκκαηνο ην νπνίν λα λαη πξαθηηθφ θαη αλαγλψζηκν. Σηε γεληθή πεξίπησζε έλα κνληέιν 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο απνηειείηαη απφ πνιιά δηαγξάκκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηείλνληαη 

ζε βάζνο. Τα παθέηα είλαη έλαο πνιχ ρξήζηκνο νδεγφο νκαδνπνίεζεο ζπζηαηηθψλ θαη 

δηαγξακκάησλ ζηε UML [12]. Παξαθάησ, θαίλεηαη ην γεληθφ δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή: 

Καζεγεηήο

Γηαρεηξίδεηαη Τεζη

"Πεξηιακβάλεη"

Γηαρεηξίδεηαη Δξσηήκαηα

Γηαρεηξίδεηαη ζεσξίεο

Αμηνινγεί

Γηαρεηξίδεηαη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο

Βιέπεη Σηαηηζηηθά Σηνηρεία
Φνηηήηεο-ρξήζηεο

Σπλδέεηαη ζηελ Δθαξκνγή

Κάλεη Τεζη

Γηαβάδεη Θεσξία

Βιέπεη Αμηνιφγεζε

 

Δηθόλα 6 Γεληθό δηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

Επεξήγηση Ενεργοποιών 

 Υπάξρνπλ δχν βαζηθνί ελεξγνπνηνί (actors) νη νπνίνη ζπκβνιίδνληαη κε ην 

αλζξσπάθη ζηα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. Οη δχν απηνί ελεξγνπνηνί είλαη ν 

Καζεγεηήο-Γηαρεηξηζηήο (Teacher-Admin) θαη ν Μαζεηήο-Φξήζηεο (Student-User). Σηελ 

παξνχζα εξγαζία ζεσξνχκε φηη νη θαζεγεηέο είλαη θαη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άξα 

απηνί πνπ θαηαρσξνχλ ηα θεθάιαηα ζεσξίαο αιιά θαη ηα ηεζη κε ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ηνπο, βιέπνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε ηεζη πνπ έρεη θάλεη έλαο καζεηήο θαη 

αθφκα κπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ βαζκνινγία πνπ 

εμάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο ελεξγνπνηφο θνηηεηήο είλαη ν απιφο ρξήζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή γηα λα δηαβάζεη θεθάιαηα ζεσξίαο θαη ηα αληίζηνηρα ηεζη, λα δεη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηα ηεζη απηά θαη ζηελ ζπλέρεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ 

ηνλ αληίζηνηρν θαζεγεηή.   
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Επεξήγηση Περιπτώσεων Χρήσης 

Α. Γηα ηνλ Φνηηεηή-Φξήζηε 

 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή: Σηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα κπνξέζεη ν θνηηεηήο λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή, πξέπεη εηζάγεη θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ ν 

ίδηνο έρεη δψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ζ εγγξαθή ηνπ καζεηή ζηελ εθαξκνγή 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία. 

 Αλάγλσζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο: Δίλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη απνζθνπεί  ζηελ αλάγλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ απφ ην 

ρξήζηε. 

 Γηεμαγσγή Τεζη: Δίλαη άιιε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη 

καζεηέο ηεο εθαξκνγήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα θάλεη θάπνηνο ηεζη 

είλαη λα έρεη εγγξαθεί ζαλ ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή πξψηα. Οη καζεηέο 

δηελεξγνχλ ηα ηεζη απαληψληαο ζε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά εξσηήζεσλ κε 

ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ. 

 Δκθάληζε βαζκνινγίαο: Αλ ν θνηηεηήο έρεη θάλεη θάπνην ηεζη ηφηε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ηνπ εκθαλίδνληαη ζε κνξθή πίλαθα απφ ην ζχζηεκα. 

 Δκθάληζε απνηειεζκάησλ-ζπκβνπιψλ: Γηα θάζε ηεζη πνπ θάλεη ν καζεηήο, ν 

αξκφδηνο θαζεγεηήο ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν 

θνηηεηήο κπνξεί λα ηνλ αμηνινγήζεη. Σηελ ζπλέρεηα ε αμηνιφγεζε απηή 

εκθαλίδεηαη ζην καζεηή. 

Β. Γηα ηνλ Καζεγεηή 

 Δίζνδν ζηελ εθαξκνγή: Σηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα κπνξέζεη ν θαζεγεηήο λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή, πξέπεη εηζάγεη θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ ν 

ίδηνο έρεη δψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ζ εγγξαθή ηνπ θαζεγεηή ζηελ 

εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία. 

 Γηαρείξηζε Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ: Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε 

ελλννχκε ηελ δεκηνπξγία λέσλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ θαη ηελ εγγξαθή ζε ήδε 

ππάξρνπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηα λα κπνξέζεη έλαο θαζεγεηήο λα αλαιάβεη 

κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ζα πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί ζε απηή. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα «βάιεη» πιηθφ ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, 

φπσο έλα θεθάιαην ζεσξίαο ή έλα ηεζη. 

 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ ζεσξίαο: Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ζεσξίαο. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε 

ελλννχκε ηελ δεκηνπξγία λέσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ, δειαδή ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε δηαγξαθή. 

 Γηαρείξηζε Τεζη: Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο ησλ ηεζη. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε ελλννχκε ηελ δεκηνπξγία λέσλ 
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ηεζη θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, δειαδή ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε 

δηαγξαθή θάπνησλ ηεζη.  

 Γηαρείξηζε Δξσηήζεσλ: Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ θάζε ηεζη. Με ηνλ φξν 

δηαρείξηζε ελλννχκε ηελ δεκηνπξγία λέσλ εξσηήζεσλ είηε ζε λέα ηεζη είηε ζε 

ήδε ππάξρνληα. Μηα αθφκα δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή είλαη 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ, δειαδή ηελ ηξνπνπνίεζε 

θαη ηε δηαγξαθή θάπνησλ εξσηήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα ηεζη. 

 Δκθάληζε βαζκνινγίαο ησλ εμεηαδνκέλσλ ζε ηεζη πνπ έρνπλ θάλεη: Αθνχ ν 

καζεηήο νινθιεξψζεη ην ηεζη, νη απαληήζεηο ηνπ απηφκαηα απνζεθεχνληαη ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε 

ν εμεηαδφκελνο βγάδεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπνπ θαη απηά ηνπ 

εκθαλίδνληαη φπνηε ηα δεηήζεη απφ ην ζχζηεκα. 

 Έιεγρν πξνφδνπ θαη ζπγγξαθή ζπκβνπιψλ: Μεηά ηελ απνζήθεπζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία είλαη πιένλ 

δηαζέζηκα ζηνλ θαζεγεηή γηα επεμεξγαζία, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε.  

Ειδικές Περιπτώσεις Χρήσης 

Α. Γηα ην Φξήζηε  

Γηεπαθή Φξήζηε

Φνηηεηήο

Σχλδεζε ζηελ Δθαξκνγή

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Όλνκα & Κσδηθφο πξφζβαζεο

Δπαιήζεπζε Γεδνκέλσλ

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Λάζνο δεδνκέλα

Με-ππάξρνληα δεδνκέλα

 

Δηθόλα 7 Σν αλαιπηηθό δηάγξ. πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ είζνδν ησλ καζεηώλ ζηελ εθαξκνγή. 
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Use Case Diagram γηα ηελ Αλάγλσζε Κεθαιαίνπ Θεσξίαο: 

Φνηηεηήο

Δπηινγή Καηεγνξίαο Δπηινγή Θεσξίαο

Αλάγλσζε Θεσξίαο

 

Δηθόλα 8 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ αλάγλσζε θεθαιαίνπ ζεσξίαο 

ζηελ εθαξκνγή. 

 

Use Case Diagram γηα ηελ Γηεμαγσγή Τεζη: 

Φνηηεηήο

Δπηινγή Καηεγνξίαο Δπηινγή Τεζη

Γηεμαγσγή Τεζη

Οινθιήξσζε Τεζη

Πεξηιακβάλεη

Αλάγλσζε Δξψηεζεο

Πεξηιακβάλεη

Δπηινγή Απάληεζεο

 

Δηθόλα 9 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεζη ζηελ εθαξκνγή. 

 

Use Case Diagram γηα ηελ εκθάληζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ καζεηή: 
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Φνηηεηήο

Δπηινγή Τεζη Σηαηηζηηθά Σηνηρεία

Πεξηιακβάλεη

Καλέλα Τεζη-Καλέλα Σηαηηζηηθφ Σηνηρείν

 

Δηθόλα 10 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα θάπνην ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο. 

 

Use Case Diagram γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ-ζπκβνπιψλ πνπ έρεη δψζεη ν 

θαζεγεηήο γηα ηελ πξφνδν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή: 

 

Φνηηεηήο

Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Δπηινγή Τέζη

Πεξηιακβάλεη

Καλέλα Τέζη-Καλέλα Σηαηηζηηθφ Σηνηρείν

[Πεξηιακβάλεη] 

Δκθάληζε Αμηνιφγεζεο

Πεξηιακβάλεη

Αμηνιφγεζε Απφ ην Σχζηεκα

 

 

Δηθόλα 11 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο αμηνιόγεζεο γηα 

θάπνην ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο. 

 

B. Γηα ηνλ Καζεγεηή 

Use Case Diagram γηα ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή: 

Οη θαζεγεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη 

ζηελ εθαξκνγή (Log In). Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρνπλ ηελ πξνζσπηθή γηα ηνλ θαζέλα ηαπηφηεηα 

ρξήζηε (Username) θαη ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο (Password). 
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Καζεγεηήο

Σχλδεζε Γηεπαθή Καζεγεηή

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Όλνκα Φξήζηε & Κσδηθφο
Δπαιήζεπζε Γεδνκέλσλ

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Λάζνο ΓεδνκέλαΜε-Υπάξρνληα Γεδνκέλα

 

Δηθόλα 12 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ είζνδν ησλ θαζεγεηώλ ζηελ 

εθαξκνγή. 

 

Use Case Diagram γηα ηε δηαρείξηζε  Θεκαηηθήο Δλφηεηαο: 

Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ 

Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε ελλννχκε ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ θαη ηελ εγγξαθή ζε ήδε ππάξρνπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Δίλαη απαξαίηεην γηα λα 

κπνξέζεη έλαο θαζεγεηήο λα αλαιάβεη κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ζα πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί ζε 

απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα «βάιεη» 

πιηθφ ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, φπσο έλα θεθάιαην ζεσξίαο ή έλα ηεζη. 

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γεκηνπξγία Νέαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο

Δγγξαθή ζηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα

 

Δηθόλα 13 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ 
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Use Case Diagram γηα ηε δηαρείξηζε Θεσξίαο: 

Απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο. Με ηνλ φξν 

δηαρείξηζε ελλννχκε ηε δεκηνπξγία λέσλ θεθαιαίσλ ζεσξίαο θαη ηελ ελεκέξσζε ή δηαγξαθή 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ.  

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γεκηνπξγία Νέαο Θεσξίαο

Δλεκέξσζε  Θεσξίαο

Γηαγξαθή  Θεσξίαο

 

 

Δηθόλα 14 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηε δηαρείξηζε Θεσξίαο. 

 

 

 

Use Case Diagram γηα ηε δηαρείξηζε Τεζη: 

Απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηεζη. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε 

ελλννχκε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηεζη θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, δειαδή ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη ηε δηαγξαθή θάπνησλ ηεζη.  

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γηκηνπξγία Νένπ Τέζη

Τξνπνπνίεζε  Τέζη

Γηαγξαθή  Τέζη

Πεξηιακβάλεη

Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο

Πεξηιακβάλεη

Πεξηιακβάλεη

Πεξηιακβάλεη

Τξνπνπνίεζε  Δξψηεζεο

Γηαγξαθή  εξψηεζεο
Πεξηιακβάλεη

 

Δηθόλα 15 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηε δηαρείξηζε Σεζη. 

Use Case Diagram γηα ηε Γηαρείξηζε Δξσηήζεσλ:  
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Απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ησλ 

απαληήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ηεζη γλψζεσλ. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε ελλννχκε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή ήδε ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ.  

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Eηζαγσγή Δξψηεζεο

Πεξηιακβάλεη

Δηζαγσγή Απάληεζεο

Τξνπνπνίεζε  Δξψηεζεο

Πεξηιακβάλεη

Πεξηιακβάλεη

Τξνπνπνίεζε  Απάληεζεο

Πεξηιακβάλεη

Γηαγξαθή  ΑπάληεζεοΓηαγξαθή  εξψηεζεο

Πεξηιακβάλεη

 

 

Δηθόλα 16 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηε δηαρείξηζε εξσηήζεσλ. 

Use Case Diagram γηα ηε Δκθάληζε βαζκνινγίαο ησλ εμεηαδνκέλσλ ζε ηεζη πνπ έρνπλ 

θάλεη: 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή απφ ην ζχζηεκα κεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ ηεζη, απηφκαηα γίλεηαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζηελ  βάζε δεδνκέλσλ. Έηζη ν 

θαζεγεηήο κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη ην ηεζη πνπ κφιηο έθαλε. Τν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα 

επηιέμεη ηνλ θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζπκεί λα δεη, θαη ηφηε ην ζχζηεκα ζα 

ηνπ εκθαλίζεη κα ιίζηα κε ηα ηεζη πνπ έρεη θάλεη ν θνηηεηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ 

έρεη θάλεη αθφκα θαλέλα ηεζη ηφηε ην εκθαλίδεηαη έλα αληίζηνηρν κήλπκα.  

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Eκθάληζε Φνηηεηψλ

Καλέλα Τέζη-Κάκία Σηαηηζηηθή

Δπηινγή Φνηηεηή Δκθάληζε  Τέζη Φξήζηε

Δπηινγή ΤέζηΔκθάληζε Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ
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Δηθόλα 17 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο βαζκνινγίαο ζπγθεθξηκέλνπ 

θνηηεηή. 

 

Use Case Diagram γηα Έιεγρν πξνφδνπ θαη ζπγγξαθή ζπκβνπιψλ: 

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Δγγξαθή Αμηνιφγεζεο

Δπηινγή Φνηηεηή Δκθάληζε Τεζη Δπηινγή Τέζη

Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ ΣηνηρείσλΑπνζήθεπζε Αμηνιφγεζεο

 

Δηθόλα 18 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εηζαγσγή αμηνιόγεζεο. 

Διάγραμμα Τάξεων 

Τν δηάγξακκα ηάμεσλ ή θιάζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο, είλαη έλα δηάγξακκα δνκήο πνπ πεξηέρεη ηηο 

θιάζεηο, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο δεζκνχο εμάξηεζεο, γελίθεπζεο, θαη ζχλδεζεο. Έηζη έλα 

δηάγξακκα θιάζεσλ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ηελ ρξήζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ κε 

ηελ ρξήζε δνκψλ γελίθεπζεο. Σηα δηαγξάκκαηα ηάμεσλ, θάζε θφκβνο είλαη κηα ηάμε ή έλα 

ζχλνιν απφ ηάμεηο πνπ παξηζηάλνληαη κε ην ζχκβνιν ηνπ παθέηνπ, θαη κηα αθκή είλαη κηα 

ζπζρέηηζε. Τν δηάγξακκα ηάμεσλ γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή δίλεηαη παξαθάησ: 
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Δηθόλα 19 Γηάγξακκα ηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

Διαγράμματα Αντικειμένων 

Τα δηαγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ ρξεζηκεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ηάμεσλ πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Σηα δηαγξάκκαηα απηά θάζε αληηθείκελν αλαπαξηζηάηαη κε 

έλα νξζνγψλην, ην νπνίν πεξηέρεη είηε ην φλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, είηε ην φλνκα θαη ηελ ηάμε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ή κφλν ηελ ηάμε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τα αληηθείκελα ζπλδένληαη κέζσ ζπλδέζκσλ, νη 

νπνίνη είλαη ζηηγκηφηππα ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ ηάμεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κειεηψληαη 

[12]. Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή. 

 

Δίζνδνο:Φξήζηεο

Φνηηεηέο:Φξήζηεο

Γηεμαγσγή ηέζη: Φνηηεηήο

Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ 

Σηνηρείσλ:Φνηηεηήο

Δκθάληζε 

απνηειέζκαησλ:Φνηηεηήο

Αλάγλσζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο: 

Φνηηεηήο

 

Δηθόλα 20 Γηάγξακκα αληηθεηκέλσλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζεηή. 
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Δίζνδνο:Φξήζηεο

Καζεγεηήο-Γηαρεηξηζηήο:Φξήζηεο Eκθάληζε Σηαηηζηηθψλ:Kαζεγεηήο

Δηζαγσγή Αμηνιφγεζεο 

:Kαζεγεηήο

Φνηηεηέο:Φξήζηεο

Γεκηνπξγία Τεζη:Τεζη

Τξνπνπνίεζε Τεζη:Τεζη

Γηαγξαθή Τεζη:Τεζη

:Τεζη

:ΘεσξίεοΓεκηνπξγία Θεσξίαο:Θεσξία

Δλεκέξσζε Θεσξίαο:Θεσξία

Γηαγξαθή Θεσξίαο:Θεσξία

Γεκηνπξγία Θεκαηηθήο Δλφηεηαο: 

Θ.Δ

Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή Δλφηεηα: 

Θ.Δ

Θ.Δ

 

Δηθόλα 21 Γηάγξακκα αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ  κπνξεί λα θάλεη ν 

θαζεγεηήο. 
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Δίζνδνο : Φξήζηεο

Καζεγεηήο:Φξεζηεο :Τεζη

Τξνπνπνίεζε  Τεζη : ΤέζηΓηαγξαθή Τεζη: Τεζη

:Δξψηεζε
Γηαγξαθή  εξσηήζεσλ : 

εξσηήζεηο
Τξνπνπνίεζε Δξψηεζεο: 

Δξψηεζε

:Απάληεζε
Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο: 

Απάληεζε

Τξνπνπνίεζε Απάληεζεο: 

Απάληεζε

Γηαγξαθή Απάληεζεο: 

Απάληεζε

Δηζαγσγή Τεζη: Τεζη

Δηζαγσγή Δξψηεζεο: 

Δξψηεζε

 

Δηθόλα 22 Γηάγξακκα αληηθεηκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεζη 

Φάση 2: Εκπόνηση Μελέτης (Elaboration) 

Α. Σύλληψη Απαιτήσεων(Requirements Capture) 

Απηή ε θάζε ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε  ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σθνπφο ηεο 

εθαξκνγήο είλαη λα δηαρεηξίδεηαη ηεζη γλψζεσλ. Τα ηεζη απηά απνηεινχληαη απφ εξσηήζεηο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο. Αθφκα ε εθαξκνγή ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ηεζη 

απηψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν απεπζχλεηαη, 

ηφζν ζηνπο δηαρεηξηζηέο (administrator, θαζεγεηέο) ηεο εθαξκνγήο, φζν θαη ζηνπο καζεηέο 

(users, students) ηεο εθαξκνγήο. 

Τν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη κία βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη, φρη 

κφλν ηα ηεζη, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ απηά ηα ηεζη. Θα 

θαηαρσξνχληαη αθφκα ηα θεθάιαηα Θεσξίαο γηα θάζε Θεκαηηθή Δλφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ην 

πιηθφ πνπ ηα απαξηίδεη. Αθφκα  ζηε βάζε απηή ζα θαηαρσξνχληαη θαη ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή φρη κφλν απηψλ πνπ θάλνπλ ηα ηεζη, δειαδή ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ηα ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ-δηαρεηξηζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Όζνλ αθνξά ζηνπο θνηηεηέο ζηε 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

βάζε εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ θάζε θνηηεηή πνπ έρεη θάλεη θάπνην ηεζη.  

Ζ εθαξκνγή απηή ζα είλαη ρξήζηκε, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο  φζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ είλαη ρξήζηκε γηαηί ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ κέζα 

απφ έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θαζεγεηέο λα δνπλ ηελ 

πξφνδν ηνπ θάζε θνηηεηή κέζα απφ ηελ πνξεία ηνπ κέζα ζην ζχζηεκα.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ είλαη ρξήζηκε γηαηί ηα ηεζη απηά έρνπλ ζηεζεί 

θαηάιιεια έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ησλ 

θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αζθαιή αμηνιφγεζε. 

Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης 

Σχκθσλα κε ην γεληθφηεξν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ελλέα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

Τν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Δίζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

 Αλάγλσζε θεθαιαίσλ Θεσξίαο. 

 Γηεμαγσγή Τεζη. 

 Δκθάληζε βαζκνινγίαο. 

 Δκθάληζε απνηειεζκάησλ-ζπκβνπιψλ (ζχζηεκα – θαζεγεηήο ). 

Τν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζηνπο θαζεγεηέο- δηαρεηξηζηέο ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Δίζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

 Γεκηνπξγία Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

 Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή ελφηεηα 

 Γηαρείξηζε Τεζη. 

 Γηαρείξηζε Δξσηήζεσλ. 

 Γηαρείξηζε βαζκνινγίαο  εμεηαδνκέλσλ ζε ηεζη πνπ έρνπλ θάλεη. 

 Έιεγρν πξνφδνπ θαη ζπγγξαθή ζπκβνπιψλ. 

Οη πεξηπηψζεηο απηέο ρξήζεο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ζπλέρεηα φπνπ παξαηίζεληαη 

θαη ηα νινθιεξσκέλα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα θάζε κηα πεξίπησζε μερσξηζηά. 

Επεξήγηση Περιπτώσεων Χρήσης 

Α. Γηα ην Μαζεηή 

1. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 

Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη ζηελ 

εθαξκνγή (Log In). Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρνπλ ηελ πξνζσπηθή γηα ηνλ θαζέλα ηαπηφηεηα 

ρξήζηε (Username) θαη ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο (Password). Φεηξηζηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ν καζεηήο (user-student) ηεο εθαξκνγήο. 
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Ρνή γεγνλόησλ: 

Βαζηθή ξνή 

1. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε κηα θφξκα. 

1.1 Ο ρξήζηεο (User) δίλεη ηα ζηνηρεία ηνπ (Username, Password) γηα εηζέιζεη ζηελ 

εθαξκνγή. 

2. Τν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 

3. Τν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 

4. Τν ζχζηεκα δίλεη πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο. 

Δλαιιαθηηθέο ξνέο 

Δλαιιαθηηθή ξνή 1: Ο έιεγρνο ύπαξμεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε γηα ηελ 

είζνδν ζηελ εθαξκνγή απνηπγράλεη. 

1. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ρξήζηε (Username) δελ είλαη θαηαρσξεκέλε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

2. Ο κπζηηθφο θσδηθφο πξφζβαζεο (Password) δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

3. Τν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο. 

4. Ο έιεγρνο επηζηξέθεη ζην βήκα1. 

Δλαιιαθηηθή ξνή 2: Σα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν ρξήζηεο δελ είλαη έγθπξα. 

1. Ζ ηαπηφηεηα ρξήζηε (Username) δελ είλαη έγθπξε. 

2. Ο κπζηηθφο θσδηθφο πξφζβαζεο (Password) πνπ έδσζε ν ρξήζηεο δελ είλαη 

έγθπξνο. 

3.   Τν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο. 

4.   Ο έιεγρνο επηζηξέθεη ζην βήκα1. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Γηεπαθή Φξήζηε

Φνηηεηήο

Σχλδεζε ζηελ Δθαξκνγή

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Όλνκα & Κσδηθφο πξφζβαζεο

Δπαιήζεπζε Γεδνκέλσλ

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Λάζνο δεδνκέλα

Με-ππάξρνληα δεδνκέλα

 

Δηθόλα 23 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ είζνδν ησλ καζεηώλ ζηελ 

εθαξκνγή. 

2. Αλάγλσζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο 

Δίλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνζθνπεί  ζηελ αλάγλσζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ απφ ην καζεηή. Οη ρξήζηεο δηαβάδνπλ ηα θεθάιαηα ζεσξίαο κε ζθνπφ λα 

αθνκνηψζνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηά κε ζθνπφ ζηε ζπλέρεηα λα 

νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηα ηεζη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θεθάιαην ζεσξίαο. Φεηξηζηέο ηεο 

πεξίπησζεο ρξήζεο απηήο είλαη νη καζεηέο ηεο εθαξκνγήο. 

 Ρνή Γεγνλόησλ 

Βαζηθή Ρνή 

 1. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή. 

 2. Δπηινγή Θεκαηηθήο Δλφηεηαο. 

 3. Δπηινγή Κεθαιαίνπ Θεσξίαο. 

 4. Αλάγλσζε Θεσξίαο. 
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Φνηηεηήο

Δπηινγή Καηεγνξίαο Δπηινγή Θεσξίαο

Αλάγλσζε Θεσξίαο

 

Δηθόλα 24 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ αλάγλσζε θεθαιαίνπ ζεσξίαο 

ζηελ εθαξκνγή. 

 

3.Γηεμαγσγή Τεζη 

Δίλαη ζηελ νπζία ν ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο απηήο. Οη καζεηέο δηελεξγνχλ ηα ηεζη 

απαληψληαο ζε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά εξσηήζεσλ κε ζθνπφ λα πάξνπλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ή αμηνιφγεζε. Φεηξηζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη νη 

καζεηέο (users) ηεο εθαξκνγήο. 

Ρνή Γεγνλόησλ 

Βαζηθή Ρνή 

  1. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή. 

  2. Δπηινγή θαηεγνξίαο ηεζη. 

  3. Δπηινγή ηεζη. 

  4. Δκθάληζε εξσηήζεσλ. 

  5. Δπηινγή απαληήζεσλ. 

  6. Τεξκαηηζκφο ηεζη. 
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Φνηηεηήο

Δπηινγή Καηεγνξίαο Δπηινγή Τεζη

Γηεμαγσγή Τεζη

Οινθιήξσζε Τεζη

Πεξηιακβάλεη

Αλάγλσζε Δξψηεζεο

Πεξηιακβάλεη

Δπηινγή Απάληεζεο

 

Δηθόλα 25 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεζη ζηελ εθαξκνγή. 

 

4. Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή απφ ην ζχζηεκα κεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ ηεζη, απηφκαηα γίλεηαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζηελ  βάζε δεδνκέλσλ. Έηζη ν 

καζεηήο κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ηεζη πνπ κφιηο 

έθαλε. Τν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα επηιέμεη «εκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ»  θαη 

ηφηε ηνπ εκθαλίδνληαη ζε κνξθή πίλαθα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάζε ηεζη πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ έρεη θάλεη αθφκα θαλέλα ηεζη ηφηε ην 

εκθαλίδεηαη έλα αληίζηνηρν κήλπκα. Φεηξηζηήο απηήο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ν καζεηήο. 

Ρνή Γεγνλόησλ 

Βαζηθή Ρνή 

 1. Δπηινγή εκθάληζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

 2. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 3. Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ηεζη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Δλαιιαθηηθέο ξνέο 

 Δλαιιαθηηθή ξνή 1: Αδπλακία εκθάληζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

1. Δκθάληζε κελχκαηνο-Ο καζεηήο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αθφκε θαλέλα 

ηεζη. 

  2. Δπαλαθνξά ηνπ ειέγρνπ ζην βήκα1. 
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Φνηηεηήο

Δπηινγή Τεζη Σηαηηζηηθά Σηνηρεία

Πεξηιακβάλεη

Καλέλα Τεζη-Καλέλα Σηαηηζηηθφ Σηνηρείν

 

Δηθόλα 26 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα θάπνην ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο. 

 

5.Δκθάληζε απνηειεζκάησλ 

Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ηεζη, φπσο πξναλαθέξζεθε νη απαληήζεηο ηνπ καζεηή 

απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο βιέπεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ θάζε ρξήζηε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηεζη, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

επεμεξγάδεηαη κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή. Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη δηαζέζηκε ζην 

καζεηή κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Ο καζεηήο κπνξεί λα δεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη, αιιά θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή, εθ’ φζνλ έρεη δνζεί. Οη ρεηξηζηέο απηήο ηεο 

πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη νη  καζεηέο ηεο εθαξκνγήο. 

Ρνή Γεγνλόησλ 

Βαζηθή Ρνή 

 1. Δκθάληζε ησλ ηεζη πνπ έρνπλ γίλεη. 

2. Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 3. Δπηινγή ηεζη. 

  4. Δκθάληζε αμηνιφγεζεο. 

Δλαιιαθηηθέο ξνέο 

 Δλαιιαθηηθή ξνή 1: Αδπλακία εκθάληζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

1. Δκθάληζε κελχκαηνο-Ο ρξήζηεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αθφκε θαλέλα 

ηεζη. 

  2. Δπαλαθνξά ηνπ ειέγρνπ ζην βήκα1. 

 Δλαιιαθηηθή ξνή 2: Αδπλακία εκθάληζεο αμηνιόγεζεο. 

  3. Δκθάληζε κελχκαηνο απνηπρίαο-Γελ έρεη δνζεί αθφκε 

αμηνιφγεζε. 

  4. Δπαλαθνξά ηνπ ειέγρνπ ζην βήκα 2.  
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Φνηηεηήο

Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Δπηινγή Τέζη

Πεξηιακβάλεη

Καλέλα Τέζη-Καλέλα Σηαηηζηηθφ Σηνηρείν

[Πεξηιακβάλεη] 

Δκθάληζε Αμηνιφγεζεο

Πεξηιακβάλεη

Αμηνιφγεζε Απφ ην Σχζηεκα

 

Δηθόλα 27 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο αμηνιόγεζεο γηα 

θάπνην ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θνηηεηήο. 

Β. Γηα ηνλ Καζεγεηή 

1.Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 

Οη θαζεγεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη 

ζηελ εθαξκνγή (Log In). Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρνπλ ηελ πξνζσπηθή γηα ηνλ θαζέλα ηαπηφηεηα 

ρξήζηε (Username) θαη ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο (Password). Φεηξηζηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ν θαζεγεηήο-θαζεγεηήο (teacher-admin) ηεο 

εθαξκνγήο. 

Ρνή γεγνλόησλ 

Βαζηθή ξνή 

1. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε κηα θφξκα. 

1.1 Ο  θαζεγεηήο (teacher) δίλεη ηα ζηνηρεία ηνπ (Username, Password) γηα 

εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. 

2. Τν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 

3. Τν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 

4. Τν ζχζηεκα δίλεη πξφζβαζε ζηνλ θαζεγεηή. 

Δλαιιαθηηθέο ξνέο 

 Δλαιιαθηηθή ξνή 1: Ο έιεγρνο ύπαξμεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε γηα ηελ 

είζνδν ζηελ εθαξκνγή απνηπγράλεη. 

1. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ρξήζηε (Username) δελ είλαη θαηαρσξεκέλε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

2. Ο κπζηηθφο θσδηθφο πξφζβαζεο (Password) δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

3. Τν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο. 

4. Ο έιεγρνο επηζηξέθεη ζην βήκα1. 

Δλαιιαθηηθή ξνή 2: Σα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν ρξήζηεο δελ είλαη έγθπξα. 

1. Ζ ηαπηφηεηα ρξήζηε (Username) δελ είλαη έγθπξε. 
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2. Ο κπζηηθφο θσδηθφο πξφζβαζεο (Password) πνπ έδσζε ν ρξήζηεο δελ είλαη 

έγθπξνο. 

 3.   Τν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο. 

 4.   Ο έιεγρνο επηζηξέθεη ζην βήκα1. 

Καζεγεηήο

Σχλδεζε Γηεπαθή Καζεγεηή

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Όλνκα Φξήζηε & Κσδηθφο
Δπαιήζεπζε Γεδνκέλσλ

Πεξηιακβάλεη
Πεξηιακβάλεη

Λάζνο ΓεδνκέλαΜε-Υπάξρνληα Γεδνκέλα

 

Δηθόλα 28 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ είζνδν ησλ θαζεγεηώλ ζηελ 

εθαξκνγή. 

2. Γεκηνπξγία Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

Δίλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη έλαο θαζεγεηήο λα αλαιάβεη κηα Θεκαηηθή Δλφηεηα, ζα 

πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί ζε απηή. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα 

«βάιεη» πιηθφ ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, φπσο έλα θεθάιαην ζεσξίαο ή έλα ηεζη. 

Ρνή γεγνλόησλ 

Βαζηθή ξνή  

1. Γεκηνπξγία λέαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

2. Δηζαγσγή Ολφκαηνο  

3. Καηαρψξεζε /Σβήζηκν 
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Καζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γηκηνπξγία λέαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο

Δηζαγσγή ηίηινπ Δηζαγσγή/Δπαλαθνξά

 

Δηθόλα 29 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηε Γεκηνπξγία Νέαο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο 

 

3. Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Ζ πεξίπησζε ρξήζεο απηή πεξηιακβάλεη ηελ εγγξαθή ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα. Δίλαη 

απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη έλαο θαζεγεηήο λα αλαιάβεη κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ζα πξέπεη 

πξψηα λα εγγξαθεί ζε απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

κπνξέζεη λα «βάιεη» πιηθφ ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, φπσο έλα θεθάιαην ζεσξίαο ή έλα ηεζη. 

Ρνή γεγνλόησλ 

Βαζηθή ξνή  

1. Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή Δλφηεηα 

2. Δηζαγσγή Ολφκαηνο  

3. Καηαρψξεζε /Σβήζηκν 

Καζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή Πεξηνρή

Δπηινγή Θεκαηηθήο Πεξηνρήο Δγγξαθή

 

Δηθόλα 30 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηελ εγγξαθή ζε κηα Θεκαηηθή Δλόηεηα 

4. Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο 
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Απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ. Με ηνλ φξν 

δηαρείξηζε ελλννχκε ηε δεκηνπξγία λέσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 

Φεηξηζηήο απηήο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ν θαζεγεηήο-θαζεγεηήο ηεο εθαξκνγήο ν νπνίνο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Θεσξίαο. 

 Ρνή γεγνλόησλ 

 Βαζηθή ξνή  

1. Γεκηνπξγία λένπ θεθαιαίνπ 

2. Δλεκέξσζε Κεθαιαίνπ 

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γεκηνπξγία Νέαο Θεσξίαο

Δλεκέξσζε  Θεσξίαο

Γηαγξαθή  Θεσξίαο

 

 
Δηθόλα 31 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο γηα ηε δηαρείξηζε Θεσξίαο. 

 

5. Γηαρείξηζε Τεζη 

Απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηεζη. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε 

ελλννχκε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηεζη θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, δειαδή ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη ηε δηαγξαθή θάπνησλ ηεζη. Φεηξηζηήο απηήο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ν 

θαζεγεηήο-θαζεγεηήο ηεο εθαξκνγήο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηεζη θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θάζε θνξά εξσηήζεσλ πνπ ζα 

απαξηίδνπλ ηα ηεζη πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 Ρνή γεγνλόησλ 

 Βαζηθή ξνή (ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο, ππάξρνπλ 3 μερσξηζηέο 

 βαζηθέο ξνέο) 

1. Γεκηνπξγία λένπ ηεζη 

2. Τξνπνπνίεζε ήδε ππάξρνληνο ηεζη 

3. Γηαγξαθή ηεζη 

Οπφηε: 

1. Γεκηνπξγία λένπ ηεζη. 

1.1 Δηζαγσγή νλφκαηνο ηεζη. 
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1.2 Δηζαγσγή εξσηήζεσλ. 

1.3 Δηζαγσγή απαληήζεσλ. 

1.4 Απνζήθεπζε ηεζη. 

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γεκηνπξγία  Νένπ Τεζη Δηζαγσγή  'Ολνκαηνο  Τέζη Δηζαγσγή Νέσλ Δξσηήζεσλ

Δηζαγσγή  ΑπαληήζεσλΑπνζήθεπζε Τεζη

 

Δηθόλα 32 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ  εηζαγσγή λένπ ηεζη. 

 

2. Τξνπνπνίεζε ήδε ππάξρνληνο ηεζη. 

2.1 Δχξεζε ηεζη. 

2.2 Δκθάληζε ππάξρνληνο ηεζη.  

2.3 Τξνπνπνίεζε ήδε ππάξρνληνο ηεζη. 

2.4 Απνζήθεπζε ηξνπνπνηεκέλνπ ηεζη. 
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Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Τξνπνπνίεζε  Τέζη Δχξεζε Τεζη

Δηζαγσγή Νέσλ Δξσηήζεσλ Τξνπνπνίεζε  Δξσηήζεσλ Γηαγξαθή  Δξσηήζεσλ

Πεξηιακβάλεη Πεξηιακβάλεη Πεξηιακβάλεη

Δηζαγσγή Απαληήζεσλ

Απνζήθεπζε Τεζη

 

Δηθόλα 33 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεζη. 

 

3. Γηαγξαθή ππάξρνληνο ηεζη 

3.1 Δχξεζε ηεζη. 

3.2 Δκθάληζε ππάξρνληνο ηεζη.  

3.3 Γηαγξαθή ππάξρνληνο ηεζη. 

Καζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Γηαγξαθή Τέζη Δχξεζε Τεζη

Γηαγξαθή  Δξσηήζεσλ
Πεξηιακβάλεη

Γηαγξαθή  ΑπαληήζεσλΔπηζηξνθή

Γηαγξαθή  Τεζη

Πεξηιακβάλεη

 

Δηθόλα 34 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηε δηαγξαθή ηεζη. 
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6.  Γηαρείξηζε Δξσηήζεσλ 

Απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ησλ 

απαληήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ηεζη γλψζεσλ. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε ελλννχκε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή ήδε ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ. Φεηξηζηήο απηήο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ν θαζεγεηήο-

θαζεγεηήο ηεο εθαξκνγήο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηεζη αιιά θαη ησλ 

αληηζηνίρσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.   

Ρνή γεγνλόησλ 

Βαζηθή ξνή (ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο, ππάξρνπλ 3 μερσξηζηέο 

 βαζηθέο ξνέο) 

1. Γεκηνπξγία λέσλ εξσηήζεσλ. 

2. Τξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ. 

3. Γηαγξαθή εξσηήζεσλ. 

Οπφηε έρσ: 

1. Γεκηνπξγία λέσλ εξσηήζεσλ. 

1.1 Δηζαγσγή νλφκαηνο ηεζη. 

1.2 Δηζαγσγή λέσλ εξσηήζεσλ. 

1.3 Δηζαγσγή λέσλ απαληήζεσλ. 

1.4 Απνζήθεπζε ηεζη. 

 

Καζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Τξνπνπνίεζε Τεζη Δχξεζε Τεζη

Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο
Πεξηιακβάλεη

Δηζαγσγή ΑπαληήζεσλΑπνζήθεπζε Τεζη

 

Δηθόλα 35 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εξώηεζεο. 

 

2. Τξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ. 

2.1 Δηζαγσγή θσδηθνχ ηεζη. 

2.2 Δκθάληζε εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη.  

2.3 Τξνπνπνίεζε εξσηήζεσλ ηεζη. 

2.4 Τξνπνπνίεζε απαληήζεσλ ηεζη. 
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 2.4.1 εηζαγσγή λέαο απάληεζεο. 

2.4.2 ηξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο απάληεζεο. 

2.4.3 δηαγξαθή ππάξρνπζαο απάληεζεο. 

2.5 Απνζήθεπζε ηξνπνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 

3. Γηαγξαθή ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ. 

3.1 Δηζαγσγή θσδηθνχ ηεζη. 

3.2 Δκθάληζε ππάξρνληνο ηεζη. 

3.3 Δκθάληζε ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ.  

3.4 Γηαγξαθή ππαξρφλησλ εξσηήζεσλ. 

Καζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Δχξεζε Τεζη Γηαγξαθή Δξψηεζεο

[Πεξηιακβάλεη] 

Γηαγξαθή  Απαληήζεσλ

Απνζήθεπζε Τεζη

 

Δηθόλα 36 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηε δηαγξαθή εξσηήζεσλ. 
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Καζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Δπηινγή Τεζη Δκθάληζε Υπάξρνλησλ Δξσηήζεσλ

Τξνπνπνίεζε  Δξψηεζεο
[Πεξηιακβάλεη] 

Τξνπνπνίεζε Απάληεζεο

Γηαγξαθή Απάληεζεο
Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο

Τξνπνπνίεζε Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Τεζη

 

Δηθόλα 37 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε εξώηεζεο. 

 

7. Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ ζε ηεζη πνπ έρνπλ θάλεη 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή απφ ην ζχζηεκα κεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ ηεζη, απηφκαηα γίλεηαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζηελ  βάζε δεδνκέλσλ. Έηζη ν 

θαζεγεηήο κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη ην ηεζη πνπ κφιηο έθαλε. Τν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα 

επηιέμεη ηνλ θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζπκεί λα δεη, θαη ηφηε ην ζχζηεκα ζα 

ηνπ εκθαλίζεη κα ιίζηα κε ηα ηεζη πνπ έρεη θάλεη ν θνηηεηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ 

έρεη θάλεη αθφκα θαλέλα ηεζη ηφηε ην εκθαλίδεηαη έλα αληίζηνηρν κήλπκα.  

Ρνή Γεγνλόησλ 

Βαζηθή Ρνή 

 1. Δπηινγή θνηηεηή 

 2. Δκθάληζε ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. 

 3. Δπηινγή ηεζη. 

 4. Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. 

Δλαιιαθηηθέο ξνέο 

 Δλαιιαθηηθή ξνή 1: Αδπλακία εκθάληζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 
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1. Δκθάληζε κελχκαηνο ιάζνπο-Ο ρξήζηεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αθφκε 

θαλέλα ηεζη. 

  2. Δπαλαθνξά ηνπ ειέγρνπ ζην βήκα3. 

Kαζεγεηήο-δηαρεηξηζηήο

Καλέλα Τεζη-Καλέλα Σηαηηζηηθφ Σηνηρείν

Δπηινγή Φνηηεηή Δκθάληζε Τέζη

Δπηινγή Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ
Πεξηιακβάλεη

 

Δηθόλα 38 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ. 

 

8. Έιεγρνο πξνφδνπ θαη ζπγγξαθή ζπκβνπιψλ 

Ο θαζεγεηήο ην κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα επηιέμεη ηνλ θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζπκεί λα δεη, θαη ηφηε ην ζχζηεκα ζα ηνπ εκθαλίζεη κα ιίζηα κε ηα ηεζη 

πνπ έρεη θάλεη ν θνηηεηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ έρεη θάλεη αθφκα θαλέλα ηεζη ηφηε 

ην εκθαλίδεηαη έλα αληίζηνηρν κήλπκα. Σηε ζπλέρεηα κπνξεί ν θαζεγεηήο λα επηιέμεη ην ηεζη γηα 

ην νπνίν ζέιεη λα αμηνινγήζεη ηνλ θνηηεηή λα δεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ απηφ ην 

ηεζη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνλ αμηνινγήζεη. Σηελ νπζία απηή ε πεξίπησζε ρξήζεο είλαη 

ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ρξήζεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ ελαιιαθηηθά 

καδί ζε κηα πεξίπησζε ρξήζεο. 

Ρνή Γεγνλόησλ 

Βαζηθή Ρνή 

 1. Δπηινγή θνηηεηή 

 2. Δκθάληζε ηεζη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. 

 3. Δπηινγή ηεζη. 

 4. Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. 

 5. Δηζαγσγή αμηνιφγεζεο ζε κηα θφξκα. 

 6. Απνζήθεπζε αμηνιφγεζεο. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Kαζεγεηήο

Δηζαγσγή Αμηνιφγεζεο

Δπηινγή Φνηηεηή Δκθάληζε Τεζη Δπηινγή Τεζη

Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ ΣηνηρείσλΑπνζήθεπζε Αμηνιφγεζεο

 

Δηθόλα 39 Σν αλαιπηηθό δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηελ εηζαγσγή αμηνιόγεζεο. 

Β. Ανάλυση και Σχεδιασμός (Analysis and Design) 

Απηή ε θάζε ζηνρεχεη ζηνλ ζρεδηαζκφ απηήο θαζαπηήο ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μεηά ηελ αλάιπζε θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο ζην ζεκείν απηφ ζα αλαιπζεί ην πψο ηειηθά 

ζα ζρεδηαζηεί ε εθαξκνγή απηή γηα λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απηφλ είλαη απαξαίηεηα ηα δηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ 

(state chart diagrams), δξαζηεξηνηήησλ (activity diagrams),  αθνινπζίαο (sequence diagrams) 

θαη δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (collaboration diagrams) πνπ παξέρεη ε UML [12]. 

Διαγράμματα Ακολουθίας 

Τν δηάγξακκα αθνινπζίαο είλαη έλα δηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο, πνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

ηξφπν πνπ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε κηα ρξνληθή αθνινπζία. Τν 

δηάγξακκα αθνινπζίαο είλαη έλα δηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο (ζπκπεξηθνξάο) πνπ παξνπζηάδεη 

ηνλ ηξφπν πνπ δηαθνξεηηθά  αληηθείκελα ζπλεξγάδνληαη. Τν δηάγξακκα αθνινπζίαο 

πεξηιακβάλεη:   

 Αληηθείκελα 

 Σρέζεηο κεηαμχ αληηθεηκέλσλ 

 Μελχκαηα 

 Τε δηάξθεηα δσήο θάζε αληηθεηκέλνπ 

 Τελ πεξηνρή ειέγρνπ γηα θάζε αληηθείκελν 

Τα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο πεξηγξάθνπλ ηελ πιήξε εθηέιεζε κηαο νξηζκέλεο εξγαζίαο 

ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θιάζεσλ απφ απηέο πνπ ε  αληίζηνηρε 

εξγαζία απαηηεί λα ζπλεξγάδνληαη. Μηα ηέηνηα εθηέιεζε νλνκάδεηαη ζελάξην. Σπλήζσο κηα 

εξγαζία έρεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο  πνπ εθηειείηαη, δειαδή έρεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Απηφ 

νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο. Δπνκέλσο ζε κηα 

νξηζκέλε εξγαζία αληηζηνηρνχλ πνιιά ζελάξηα. Καζέλα απφ απηά ζελάξηα κπνξεί λα 
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πεξηγξαθεί κε έλα δηάγξακκα αθνινπζίαο. Τα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο δίλνπλ κηα εηθφλα ζην 

ρξφλν γηα ην πψο εθηειείηαη έλα ζελάξην κίαο εξγαζίαο. Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα 

αθνινπζίαο γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή.  

Top Package:::Φξεζηεο

Δηζαγσγή νλφκαηνο ρξήζηε

'Ολνκα ρξήζηε

Δηζαγσγή θσδηθνχ πξφζβαζεο

Κσδηθφο πξφζβαζεο

Λάζνο θσδηθφο

Δίζνδνο

Δπαιήζεπζε Ολφκαηνο & Κσδηθνχ

Λάζνο Όλνκα

 

Δηθόλα 40 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή. 
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Α. Γηα ηνλ θνηηεηή 

Καζεγεηήο

Καηεγνξία Τεζη:Τεζη :Τεζη

Δπηινγή Καηεγνξίαο

Δπηινγή Απάληεζεο

Δπηινγή Τεζη

Δπφκελε Δξψηεζε

Τεζη

:Δξψηεζε :Απάληεζε

Έλαξμε Τεζη

Αλάγλσζε Δξψηεζεο

Αλάγλσζε Απάληεζεο

ΑπνζήθεπζεΔπηζηξνθή ζηελ θαηεγνξία

 

Δηθόλα 41 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεζη.  

Φξήζηεο

:Θεκαηηθή Δλφηεηα :Θεσξία

Δπηινγή Θ.Δ

Δπηινγή Κεθαιαίνπ

Αλάγλσζε Κεθαιαίνπ

Δπηζηξνθή ζηε Θ.Δ
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 Δηθόλα 42 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ αλάγλσζε θεθαιαίνπ ζεσξίαο. 

 

Φξήζηεο

:Σηαηηζηηθά Σηνηρεία :Τεζη

Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ

Δπηινγή Τεζη

:Αμηνιφγεζε

Δκθάληζε Πξνφδνπ-Αμηνιφγεζεο

 

Δηθόλα 43 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αμηνιόγεζεο. 

Β. Γηα ηνλ θαζεγεηή 

 

Καζεγεηήο

Θεκαηηθή Δλφηεηα

Γεκηνπξγία Θεκαηηθήο Δλφηεηαο

Δγγξαθή ζε Θεκαηηθή Δλφηεηα

 

Δηθόλα 44 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηε δηαρείξηζε Θεκαηηθήο Δλόηεηαο 
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Καζεγεηήο

Κεθάιαην Θεσξίαο Υιηθφ Κεθαιαίνπ

Γεκηνπξγία Νέαο Θεσξίαο

Όλνκα Κεθαιαίνπ

Σπγγξαθή Υιηθνχ

Απνζήθεπζε Υιηθνχ

Απνζήθεπζε Κεθαιάηνπ Θεσξίαο

 

Δηθόλα 45 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ εηζαγσγή λένπ θεθαιαίνπ Θεσξίαο 
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Καζεγεηήο

Φξήζηεο/ Θ.Δ :Σηαηηζηηθά Σηνηρεία

Δκθάληζε Φξεζηψλ Θ.Δ

:Αμηνιφγεζε:Τεζη

Δπηινγή Φξήζηε

Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ

Δπηινγή Τεζη

Δηζαγσγή Αμηνιφγεζεο

 

Δηθόλα 46 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εηζαγσγή 

αμηνιόγεζεο από ηνλ θαζεγεηή. 
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Καζεγεηήο

Κεθάιαην Θεσξίαο Υιηθφ Κεθαιαίνπ

Δλεκέξσζε Θεσξίαο

Δπηινγή Κεθαιαίνπ

Τξνπνπνίεζε Υιηθνχ

Απνζήθεπζε Υιηθνχ

Απνζήθεπζε Κεθαιάηνπ Θεσξίαο

Δπηινγή Κεθαιαίνπ

Γηαγξαθή Υιηθνχ

Κεθάιαην Θεσξίαο

Γηαγξαθή Κεθαιαίνπ Θεσξίαο

 

Δηθόλα 47 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ζεσξίαο 
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Καζεγεηήο

Τεζη Δξσηήζεηο

Δηζαγσγή Νένπ Τεζη

Δηζαγσγή Ολφκαηνο Τεζη

Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο

Δθθψλεζε Δξψηεζεο

Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ

Απαληήζεηο

Απαληήζεηο

Δηζαγσγή Δξσηήζεσλ

Απνζήθεπζε Τεζη

 

Δηθόλα 48 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ εηζαγσγή λένπ ηεζη από ηνλ θαζεγεηή. 
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Καζεγεηήο

Τεζη Δξσηήζεηο

Τξνπνπνίεζε Τεζη

Δηζαγσγή Ολφκαηνο ή Κσδηθνχ

Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο

Απνζήθεπζε Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Τεζη

Δθθψλεζε Δξψηεζεο

Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Δξψηεζεο

Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ

Απαληήζεηο

Απαληήζεηο

Τξνπνπνίεζε Δξψηεζεο

Τξνπνπνίεζε Δξψηεζεο

Τξνπνπνίεζε Απάληεζεο

 

Δηθόλα 49 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεζη από ηνλ θαζεγεηή. 
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Καζεγεηήο

Τεζη Δξσηήζεηο

Γηαγξαθή Τεζη

Δηζαγσγή Ολφκαηνο ή Κσδηθνχ

Δπηινγή Δξσηήζεσλ

Γηαγξαθή Απαληήζεσλ

Γηαγξαθή Τεζη

Δπηζηξνθή ζηηο Δξσηήζεηο

Απαληήζεηο

Γηαγξαθή Δξσηήζεσλ

 

Δηθόλα 50 Γηάγξακκα αθνινπζίαο  γηα ηελ δηαγξαθή  ηεζη από ηνλ θαζεγεηή 

 

Διαγράμματα Συνεργασίας 

Τα δηαγξάκκαηα απηά απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θιάζεσλ ζε κηα πεξίπησζε ρξήζεο. Τα δηαγξάκκαηα απηά πεξηέρνπλ ηα αληηθείκελα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλεξγαζία, ηα κελχκαηα ηα νπνία αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη 

ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία απηφ ζπκβαίλεη. 
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Τα δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο είλαη δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζρεηίδνληαη θαη αληαιιάζζνπλ κελχκαηα 

κεηαμχ ηνπο. Τα δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο είλαη ζεκαζηνινγηθά παξφκνηα κε ηα δηαγξάκκαηα 

αθνινπζίαο, δειαδή πεξηγξάθνπλ κηα ζπλεξγαζία. Έρνπλ ηελ κνξθή ελφο γξάθνπ ζηνλ νπνίν 

νη θφκβνη είλαη αληηθείκελα θαη νη αθκέο είλαη ζπζρεηίζεηο εηαηξηθφηεηαο πάλσ ζηηο νπνίεο κε έλα 

βέινο ζεκεηψλεηαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ηα νπνία νλνκάδνληαη θαη αξηζκνχληαη θαηάιιεια 

ψζηε λα γίλεηαη απφ ηελ αξίζκεζε θαλεξή ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζηέιλνληαη. 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή. 

Φξήζηεο

Όλνκα Φξήζηε

Αλαδήηεζε Ολφκαηνο Φξήζηε

Κσδηθφο Φξήζηε

Α
λ
α

δή
ηε

ζ
ε

 Κ
σ

δ
ηθ

ν
χ

Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή

Έιεγρνο Ολφκαηνο Φξήζηε & Κσδηθνχ

Λαλζαζκέλα Σηνηρεία

Δ
π

ηζ
ηξ

ν
θ

ή
 Α

π
ν
ηει

εζ
κ

ά
ησ

λ

 

Δηθόλα 51 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

Α. Γηα ην θνηηεηή 

   

:Φνηηεηήο

Δπηινγή_Καηεγνξίαο()

Καηεγνξία:Τέζη :Τέζη

Δπηινγή_Τέζη()

:Δξσηήζεηο

Δθθίλεζε_Τέζ
η()

Δκθάληζε_Δξσηήζεσλ

:Απαληήζεηο

Δπηινγή_Απάληεζεο

Δκθάληζε_Απαληήζεηο

Δπφκελε_Δξψηεζε

 

Δηθόλα 52 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεζη. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

 

:Φνηηεηήο

Δπηινγή Θεκαηηθήο Δλφηεηαο

:Θεσξία

Δπηινγή Κεθαιαίνπ Θεσξίαο

Α
λ
ά

γ
λ
σ

ζ
ε

 Κ
εθ

α
ι
α

ίν
π

 

Δηθόλα 53 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάγλσζε ζεσξίαο 

:Σηαηηζηηθά Σηνηρεία

Top Package:::Φνηηεηήο

Δκθάληζε_Σηαηηζηηθψλ_Σηνηρείσλ()

:Τέζη

Δπηιν
γή

_Τέζ
η()

Αμηνιφγεζε

Δκθάληζε_Αμηνιφγεζεο()

 

Δηθόλα 54 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αμηνιόγεζεο. 

Β. Γηα ηνλ θαζεγεηή 

Θ.Δ:Φνηηεηέο

Top Package::Καζεγεηήο

Δκθάληζε Φξεζηψλ αλα Θ.Δ

:Φνηηεηήο

Δπηινγή Φνηηεηή

:Σηαηηζηηθά Σηνηρεία

Δ
κ

θ
ά

λ
ηζ

ε
 Σ

ηα
ηηζ

ηηθ
ψ

λ
 Σ

ην
ηρ

είσ
λ

:Τέζη

Δπηινγή Τεζη

:Αμηνιφγεζε

Σπγξαθή_Αμηνιφγεζεο()

 

Δηθόλα 55 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εηζαγσγή 

αμηνιόγεζεο από ηνλ θαζεγεηή. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Kαζεγεηήο

:Τέζη

Γεκηνπξγία Τεζη

'Ολνκα_Τέζη

:Δξσηήζεηο

Δ
ηζ

α
γ
σ

γ
ή

 Δ
ξ

ψ
ηε

ζ
ε

ο

Α
π

ν
ζ

ή
θ
επ

ζ
ε

 Τ
εζ

η

Δηζαγσγή Δξψηεζεο

Δηζαγσγή Δξψηεζεο

:Απαληήζεηο

Απνζήθεπζε Απάληεζεο

Δηζαγσγή Απάληεζεο

Δηζαγσγή Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Απάληεζεο

 

Δηθόλα 56 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή λένπ ηεζη από ηνλ θαζεγεηή. 

Kαζεγεηήο

Τξνπνπνίεζε Τεζη

:Τέζη

:Δξσηήζεηο

Δ
ηζαγσ

γή Δ
ξψ

ηεζεο

Τξνπ
νπ

νίεζε Δ
ξψ

ηεζεο

Γ
ηαγξαθ

ή Δ
ξψ

ηεζεο

Α
π
νζήθεπζε Τεζη

Δηζαγσγή Δξψηεζεο

Τξνπνπνίεζε Δξψηεζεο

Απνζήθεπζε Δξψηεζεο

:Απάληεζεηο

Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ

Δηζαγσγή Απάληεζεο

Τξνπνπνηήζε Απάληεζεο

Γηαγξαθή Απάληεζεο

Σπγγξαθή Απάληεζεο

Δηζαγσγή 'Αιισλ Απαληήζεσλ

Τξνπνπνίεζε 'Αιισλ Απαληήζεσλ

Γηαγξαθή 'Αιισλ Απαληήζεσλ

 

Δηθόλα 57 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεζη από ηνλ θαζεγεηή. 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Kαζεγεηήο

:Τέζη

Γηαγξαθή Τεζη

Αλαδήηεζε Τεζη

:Δξσηήζεηο

Γηαγξαθή Δξσ
ηήζεσ

λ

Δπηζηξνθή ζηε ζειίδα

:Απαληήζεηο

Γηαγξαθή Απαληήζεσλ
Δπηζηξνθή ζηε ζειίδα

Δπφκελε Απάληεζε Δπφκελε Δξψηεζε

 

Δηθόλα 58 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαγξαθή ηεζη από ηνλ θαζεγεηή. 

Διαγράμματα Καταστάσεων 

Τα δηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα  πεξηγξάςνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο 

ζηνηρείνπ κνληεινπνίεζεο, φπσο έλα αληηθείκελν ή κηα αιιειεπίδξαζε. Σπγθεθξηκέλα 

πεξηγξάθνπλ πηζαλέο αθνινπζίεο θαηαζηάζεσλ θαη δξάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ, ην ζηνηρείν 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ, σο απνηέιεζκα αληίδξαζε ζε θάπνηα 

ζπκβάληα. Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο παξνπζηάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ νληνηήησλ πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζνξίδνληαο ηελ αληίδξαζή ηνπο θαηά ηε 

ιήςε ζηηγκηφηππσλ ζπκβάλησλ. 

Μηα θαηάζηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ, είλαη έλα ζχλνιν ηηκψλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ, ζε θάπνηα ρξνληθή ηηκή ηεο δσήο ηνπ. Γηα ην ζχζηεκα ην νπνίν εμ’ νξηζκνχ 

απνηειείηαη απφ δηάθνξα κέξε, ε θαηάζηαζε ζα είλαη ζχλζεηε θαη είλαη δπλαηφλ λα δηαζπαζηεί 

ζε επηκέξνπο θαηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ πνπ ην ζπληζηνχλ. Έλα αληηθείκελν ή έλα 

ζχζηεκα παξακέλεη ζε κηα θαηάζηαζε γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. Ωζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα 

κνληεινπνηνχληαη θαη θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο πεξλάεη ε ξνή ησλ γεγνλφησλ έζησ θαη 

ζηηγκηαία. Μηα δηαδνρή θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ιακβάλεη ρψξα [12]. 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή: 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Α. Γηα ην θνηηεηή 

Δηζαγσγή Ολφκαηνο Φξήζηε θαη Κσδηθνχ

[ιάζνο δεδνκέλα ή Γεδνκέλα δελ Βξέζεθαλ] 

[Σχλδεζε] 

[Αλακνλή γηα έιεγρν Γεδνκέλσλ] 

[Σσζηά Γεδνκέλα] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Φξήζηε

 

Δηθόλα 59 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

[Σχλδεζε] 

Γηεπαθή Φξήζηε

[Δκθάληζε Μελνχ] 

Δκθάληζε Γηαζέζηκσλ Θ.Δ

[Δπηινγή] 

Δκθάληζε Τεζη

[Δπηινγή Τεζη] 

Δθθίλεζε Τεζη
[Δκθάληζε 1εο Δξψηεζεο] 

Απάληεζε 1εο Δξψηεζεο

[Δκθάληζε Δπφκελεο Δξψηεζεο] 

Απάληεζε Δπφκελεο Δξψηεζεο

 

Δηθόλα 60 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεζη. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

[Σχλδεζε] 

Γηεπαθή Φξήζηε

[Δκθάληζε Μελνχ] 

Δκθάληζε Γηαζέζηκσλ Θ.Δ

[Δπηινγή] 

Δκθάληζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο

[Δπηινγή Κεθαιαίνπ] 

Δθθίλεζε Τεζη

 

Δηθόλα 61 Γηάγξακκα Καηαζηάζεσλ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ Κεθαιαίσλ Θεσξίαο 

[Σχλδεζε] 

Γηεπαθή Φξήζηε

Σηαηηζηηθά Σηνηρεία

[Δκθάληζε Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ] 

Δκθάληζε Απνηειεζκάησλ θαη Αμηνιφγεζεο

[Δπηινγή Τέζη] 

 

Δηθόλα 62 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

αμηνιόγεζεο. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Β. Γηα ηνλ θαζεγεηή 

[Σχλδεζε] 

Δηζαγσγή Ολφκαηνο Φξήζηε & Κσδηθνχ

[Αλακνλή γηα 'Διεγρν Γεδνκέλσλ] 

[Σσζηά Γεδνκέλα] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Φξήζηε

[Λάζνο Γεδνκέλα] 

 

Δηθόλα 63 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή ζηελ εθαξκνγή. 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Φξήζηε

[Δπηινγή "Δηζαγσγή Νέαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο"] 

Νέα Θεκαηηθή Δλφηεηα

[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Θ.Δ] 

Απνζήθεπζε Θ.ΔΔγγξαθή ζε Θ.Δ
[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Θ.Δ] Δγγξαθή

 

Δηθόλα 64 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη εγγξαθή ζε Θ.Δ 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Καζεγεηή

[Δπηινγή "Γεκηνπξγία λένπ Τέζη"] 

Δκθάληζε Σειίδαο Νέσλ Τέζη

[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Τεζη] 

Απνζήθεπζε Τεζη

[Δπηινγή "Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο"] 

Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο
[Δπηινγή "Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο] 

Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Τεζη

[Απνζήθεπζε Δξψηεζεο] 
[Απνζήθεπζε Απάληεζεο] 

 

Δηθόλα 65 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή λένπ ηεζη. 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Καζεγεηή

[Δπηινγή "Γεκηνπξγία λέαο Θεσξίαο"] 

Δηζαγσγή Νέαο Θεσξίαο

[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Κεθαιαίνπ] 

Σπγγξαθή πιηθνχ

[Απνζήθεπζε Κεθαιαίνπ] 

 

Δηθόλα 66 Γηάγξακκα Καηαζηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή λένπ Κεθαιαίνπ Θεσξίαο 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Φξήζηε

[Δπηινγή "Τξνπνπνίεζε Τέζη"] 

Τξνπνπνίεζε Τέζη

[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Τεζη] 

Απνζήθεπζε Τεζη

[Δπηινγή "Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο"] [Δπηινγή "Τξνπνπνίεζε Δξψηεζεο"] [Δπηινγή "Γηαγξαθή Δξψηεζεο"] 

Δηζαγσγή Νέαο Δξψηεζεο Τξνπνπνίεζε Δξψηεζεο Γηαγξαθή Δξψηεζεο

Απνζήθεπζε Δξσηήζεσλ

[Δπηινγή "Δηζαγσγή Νέα Απάληεζε"] [Δπηινγή "Τξνπνπνίεζε Απάληεζεο"] [Δπηινγή "Γηαγξαθή Απάληεζεο"] 

Δηζαγσγή Νέαο Απάληεζεο Τξνπνπνίεζεο Απάληεζεο Γηαγξαθή Απάληεζεο

Απνζήθεπζε Τεζη

[Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ] 

 

Δηθόλα 67 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεζη. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Φξήζηε

[Δπηινγή "Δλεκέξσζε Κεθαιαίνπ Θεσξίαο"] 

Δλεκέξσζε Θεσξίαο

[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Κεθαιαίνπ] 

Δχξεζε ΚεθαιαίνπΑπνζήθεπζε Κεθαιαίνπ

[Δλεκέξσζε Κεθαιαίνπ] 

 

Δηθόλα 68 Γηάγξακκα Καηαζηάζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε Θεσξίαο 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Καζεγεηή

[Δπηινγή "Γηαγξαθή Τέζη"] 

Γηαγξαθή Τεζη

[Δηζαγσγή Ολφκαηνο Τεζη] 

Δχξεζε ΤεζηΓηαγξαθή Τεζη

 

Δηθόλα 69 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαγξαθή ηεζη. 

[Σχλδεζε] 

Δκθάληζε Γηεπαθήο Καζεγεηή

[Δπηινγή "Φξήζηεο ζηε Θ.Δ"] 

Δκθάληζε Φξεζηψλ

[Δπηινγή Φξήζηε] 

Δκθάληζε Τεζη & Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ
[Δπηινγή Τεζη γηα Αμηνιφγεζε] 

Δκθάληζε Σειίδαο Αμηνιφγεζεο

[Δηζαγσγή Αμηνιφγεζεο] 

Απνζήθεπζε Αμηνιφγεζεο

 

Δηθόλα 70 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή αμηνιόγεζεο. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Διαγράμματα Δραστηριοτήτων 

Τα δηαγξάκκαηα απηά απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ξνήο εξγαζηψλ ζε κηα 

πεξίπησζε ρξήζεο. Τν δηάγξακκα απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηελ 

πεξηγξαθή θεηκέλνπ γηα λα πξνδηαγξάςεη κηα πεξίπησζε ρξήζεο. Τα δηαγξάκκαηα απηά 

πεξηγξάθνπλ πσο παξέρεηαη ε γεληθή ιεηηνπξγία  κηαο νληφηεηαο κε βάζε απινχζηεξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ νλνκάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Όπσο θαη ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ έηζη θαη ην δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα 

δηάγξακκα ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδεη κεηαπηψζεηο. Ζ δηαθνξά ηνπ απφ ην δηάγξακκα 

θαηαζηάζεσλ είλαη πσο νη κεηαπηψζεηο είλαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθθξάδνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ξνή εξγαζηψλ. Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 

θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη αθφκα: 

 Γηαθιάδσζε δξαζηεξηνηήησλ ππφ ζπλζήθε 

 Γηάζπαζε δξαζηεξηνηήησλ 

 Έλσζε δξαζηεξηνηήησλ 

Έλα δηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα εηδηθή θαηάζηαζε ελφο δηαγξάκκαηνο 

θαηάζηαζεο ζην νπνίν νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαβάζεηο πξνθαινχληαη απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ ή ησλ ππνδξαζηεξηνηήησλ ησλ πεγαίσλ θαηαζηάζεσλ. Τν 

δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πξνζθνιιάηαη ζε κηα θιάζε, φπσο κηα πεξίπησζε ρξήζεο, ή ζε 

έλα παθέην ή ζηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο. Σθνπφο ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα εζηηάζεη 

ζε ξνέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή επεμεξγαζία. Φξεζηκνπνηνχληαη ηα δηαγξάκκαηα 

απηά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ φια ή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπκβάληα αλαπαξηζηνχλ ηελ 

νινθιήξσζε εζσηεξηθά παξαγφκελσλ δξάζεσλ. Φξεζηκνπνηνχληαη ηα δηαγξάκκαηα απηά ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ αζχγρξνλα ζπκβάληα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή απηή.   

Α. Γηα ην θνηηεηή 
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Δηζαγσγή Σηνηρέησλ Διεγρνο 'Υπαξμεο Σηνηρείσλ

'Διεγρνο Δγθπξφηεηαο Σηνηρείσλ

Δκθάληζε Μπλήκαηνο Λάζνπο

Δίζνδνο ζην Σχζηεκα

Δκθάληζε Μπλήκαηνο Λάζνπο
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Δηζαγσγή Σηνηρέησλ ηνπ Φνηηεηή ζε κηα Φφξκα Διεγρνο Δγθπξφηεηαο Σηνηρείσλ

Καηαρψξεζε Σηνηρείσλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ

Δκθάληζε Μπλήκαηνο Λάζνπο
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Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή Δπηινγή Καηεγνξίαο Τέζη

Δθθίλεζε Τέζη

Δπηινγή Τέζη

Δκθάληζε Δξψηεζεο

Δκθάληζε Απαληήζεσλ

Απάληεζε Δξψηεζεο

Τεξκαηηζκφο Τέζη
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Δπηινγή Θ.Δ

Δκθάληζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο

Αλάγλσζε Κεθαιαίνπ

Δπηινγή Κεθαιαίνπ

 

Δηθόλα 74 Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλάγλσζε Κεθαιαίνπ Θεσξίαο 

Β. Γηα ηνλ θαζεγεηή 

 

Δηζαγσγή Σηνηρέησλ Διεγρνο 'Υπαξμεο Σηνηρείσλ

'Διεγρνο Δγθπξφηεηαο Σηνηρείσλ

Δκθάληζε Μπλήκαηνο Λάζνπο

Δίζνδνο ζην Σχζηεκα

Δκθάληζε Μπλήκαηνο Λάζνπο
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Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Δηζαγσγή Σηνηρέησλ ηνπ Καζεγεηή ζε κηα Φφξκα Διεγρνο Δγθπξφηεηαο Σηνηρείσλ

Καηαρψξεζε Σηνηρείσλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ

Δκθάληζε Μπλήκαηνο Λάζνπο
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Δηζαγσγή Ολφκαηνο Νένπ Τέζη Γηκηνπξγία Νένπ Τέζη

Απνζήθεπζε Δξσηήζεσλ

Δηζαγσγή Δξσηήζεσλ

Δηζαγσγή Απαληήζεσλ

Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ

Απνζήθεπζε Τέζη
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Τξνπνπνίεζε Τέζη Δηζαγσγή Ολφκαηνο ή Κψδηθνπ Τέζη

Σθάικα

Τξνπνπνίεζε Υπάξρνληνο Τέζη

Τξνπνπνίεζε Δξσηήζεσλ

Απνζήθεπζε Δξσηήζεσλ

Τξνπνπνίεζε Απαληήζεσλ

Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ

Απνζήθεπζε Τέζη

 

Δηθόλα 78 Γηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεζη. 
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Γηαγξαθή Τέζη Δηζαγσγή Κσδηθνχ ή Ολφκαηνο Τέζη

Σθάικα

Γηαγξαθή Τέζη

 

Δηθόλα 79 Γηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηαγξαθή ηεζη. 

Γ. Υλοποίηση (Implementation) 

Σε απηφ ην ζεκείν ηεο θάζεο Δθπφλεζεο Μειέηεο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πην θάησ 

δηαγξάκκαηα κε αλαιπηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν χθνο: 

 Γηαγξάκκαηα εμαξηεκάησλ (Component Diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα δηαλνκήο (Deployment Diagrams) 

Διαγράμματα Εξαρτημάτων (Component Diagrams) 

Τα δηαγξάκκαηα εμαξηεκάησλ πεξηγξάθνπλ ηκήκαηα ινγηζκηθνχ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

πεξηβάιινλ πινπνίεζεο. Υπνδειψλνπλ ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή 

πινπνίεζεο. Τα εμαξηήκαηα αλαπαξηζηνχλ φια ηα είδε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.  

Τν δηάγξακκα ζπζηαηηθψλ είλαη έλα δηάγξακκα δνκήο πινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα κνληεινπνηήζεη: 

 Πεγαίν Κψδηθα 

 Δθηειέζηκεο εθδφζεηο 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 Γπλακηθά πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Σπζηήκαηα 
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 Γηεπαθέο (Interfaces) 

 Σρέζεηο εμάξηεζεο, γελίθεπζεο, ζχλδεζεο θαη πινπνίεζεο. 

Τα δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ πεξηγξάθνπλ νληφηεηεο θψδηθα πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηάθνξεο κνξθέο. Κφκβνη ζε απηά ηα δηαγξάκκαηα είλαη ηα ζπζηαηηθά θαη αθκέο ε ζπζρέηηζε 

ηεο εμάξηεζεο. Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ ηεο εθαξκνγήο:   

Γηδαθηηθό 

ύζηεκα

Υξήζηεο1

Σέζη

Δπηινγή 

Θ.Δ

Δπηινγή 

Σέζη

Γηεμαγσγή

_Σέζη

Πξνθίι_Υξήζηε

Σέζη πνπ έγηλαλ ηαηηζηηθά ηνηρεία Αμηνιόγεζε

Δκθάληζε 

ηαηηζηηθώλ 

ηνηρείσλ

Δκθάλζηε 

Αμηνιόγεζεο

Κεθάιαηα Θεσξίαο

Δπηινγή 

Θ.Δ

Δπηινγή 

Κεθαιαίνπ
Αλάγλσζε 

Κεθαιαίνπ

 

Δηθόλα 80 Γηάγξακκα ζπζηαηηθώλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζεηή. 

Γηδαθηηθό 

ύζηεκα

Καζεγεηήο1

Σεζη

Φνηηεηέο πνπ επηβιέπεη

Σέζη Οινθιεξσκέλα
Αμηνιόγεζε

Δκθάληζε 

ηαηηζηηθώλ 

ηνηρείσλ

πγγξαθή 

Αμηνιόγεζεο

Δηζαγσγή Σξνπνπνίεζε & Γηαγξαθή

Δηζαγσγή Σξνπνπνίεζε & Γηαγξαθή Δηζαγσγή Σξνπνπνίεζε & Γηαγξαθή

ηαηηζηηθά ηνηρεία

Δξώηεζε

Θεσξία

Απάληεζε

 

Δηθόλα 81 Γηάγξακκα ζπζηαηηθώλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζεγεηή. 
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Διαγράμματα Διανομής (Deployment Diagrams) 

Τν δηάγξακκα αλάπηπμεο είλαη έλα δηάγξακκα δνκήο πινπνίεζεο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν 

δηακφξθσζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ θφκβσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Πεξηιακβάλεη: 

 

 Υπνινγηζηηθνχο θφκβνπο. 

 Σρέζεηο εμάξηεζεο θαη ζχλδεζεο. 

 Δμαξηήκαηα (κέζα ζε θφκβνπο). 

 Παθέηα (πνπ νκαδνπνηνχλ θφκβνπο). 

 

Τα δηαγξάκκαηα αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή θπξίσο ηεο 

πιαηθφξκαο πιηθνχ. Έρνπλ ηε κνξθή γξάθνπ φπνπ ζηνπο θφκβνπο ηνπνζεηείηαη ην δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θφκβνπ, πνπ παξηζηάλεη κηα κνλάδα πιηθνχ, θαη ζηηο αθκέο ην επζχγξακκν ηκήκα, 

ην νπνίν παξηζηάλεη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ηεο 

ινγηζκηθήο κνλάδαο ή ην είδνο ηνπ πξσηνθφιινπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαζνξηζκέλα 

ζηεξεφηππα. Παξαθάησ δίλεηαη ην δηάγξακκα αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο: 

Κύξηνο PC 

server

*

*

PC1

*

*

PC2

*

*

PC3

* *

Database Server Web Server

*
*

E-learning 

application

*

*

*

*

 

 

Δηθόλα 82 Γηάγξακκα αλάπηπμεο γηα ηελ εθαξκνγή. 
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η-Μάθηςησ (e-learning) 

Παρουσίαση Εφαρμογής 

Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν 

θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο. Ζ παξνπζίαζε απηή θξίζεθε ζθφπηκε γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ιφγνπο επθνιίαο ζα παξνπζηαζηεί κφλν ε εθαξκνγή 

πνπ άπηεηαη ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Τν website ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί κε ην 

Microsoft Expression Web. Τα γξαθηθά ηεο εθαξκνγήο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ην Xara Webstyle 

3. To site απηφ ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε πξψηα απ’ φια ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, 

φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Κχξηνο ζθνπφο ηεο ζρεδίαζεο απηήο ήηαλ λα είλαη ε 

εθαξκνγή θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη εχρξεζηε αθφκα θαη ζε ρξήζηεο πνπ δελ 

έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο ππνινγηζηψλ. 

Τν site απηφ επεηδή απεπζχλεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (θνηηεηέο, 

δηαρεηξηζηέο-θαζεγεηέο), ζεσξήζεθε θαιφ λα ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζρεδίαζεο, πνπ λα θαιχπηνπλ θάζε θνξά ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. Δπεηδή νη θνηηεηέο θαη νη 

θαζεγεηέο έρνπλ παξφκνηεο αλάγθεο ε βαζηθή δνκή ζρεδίαζεο, είλαη ίδηα. Πάλησο ε βαζηθή 

δνκή είλαη παξφκνηα ζε φιε ηελ εθαξκνγή κε ηνπο δηάθνξνπο ηίηινπο ζην πάλσ κέξνο ηεο 

ζειίδαο, ηα κελνχ ζηα αξηζηεξά, ηε βαζηθή ζειίδα λα θνξηψλεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο 

θαη ηέινο ην κελνχ πινήγεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο.       

Δομή των σελίδων του συστήματος 

Τν website ηεο εθαξκνγήο έρεη δνκεζεί κε ηεξαξρηθφ ηξφπν. Γειαδή μεθηλάεη απφ κηα αξρηθή 

ζειίδα (1
ν
 επίπεδν) θαη ην πεξηερφκελν αλαιχεηαη ζε έλαλ αξηζκφ επηκέξνπο ηζηνζειίδσλ (2

ν
 

επίπεδν). Σηε ζπλέρεηα, ην πεξηερφκελν θαζεκηάο απφ απηέο ηηο ζειίδεο αλαιχεηαη ζε άιιεο 

ζειίδεο θιπ (3
ν
-n

ν
 επίπεδν).  

Τέινο δίδεηαη ην βαζηθφ πξφηππν ζρεδίαζεο ησλ ζειίδσλ ηεο εθαξκνγήο. Σην πάλσ 

κέξνο ηεο ζειίδαο ζα ππάξρεη κηα εηθφλα ή θάηη αληίζηνηρν γηα ιφγνπο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο 

ηεο ζειίδαο. Σην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο ζα ππάξρεη ην βαζηθφ κελνχ θαη θάησ ζην θέληξν 

ηεο ζειίδαο ζα ππάξρεη έλα θνπκπί εμφδνπ απφ ηελ εθαξκνγή. Σην δεμί κέξνο ζα ππάξρεη ε 

ζειίδα φπνπ είλαη θαη ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζειίδαο ην νπνίν ζα αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 

επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαζψο εθεί «θνξηψλνληαη» νη ζειίδεο θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε 

ζηελ εθαξκνγή. Όια ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθόλα 83 Βαζηθή δνκή ζειίδαο 

Οι σελίδες των χρηστών   

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ νη 

νπνίνη βιέπνπλ δηαθνξεηηθέο ζειίδεο. Όινη νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο μεθηλνχλ απφ κηα αξρηθή 

ζειίδα (index.html) θαη αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο, κε θαηάιιεινπο ππέξ-ζπλδέζκνπο  

θαηεπζχλνληαη κέζα ζην website. Τελ αξρηθή ζειίδα ηε βιέπνπλ φινη νη ρξήζηεο. Δπηπξφζζεηα 

νη καζεηέο κπνξνχλ απφ απηήλ ηε ζειίδα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή απ’ 

επζείαο, ελψ νη δηαρεηξηζηέο-θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα κεηαβνχλ ζε κηα άιιε ζειίδα γηα λα δνπλ 

ηε δηθή ηνπο αξρηθή ζειίδα κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εθαξκνγή κε άκεζν ηξφπν. Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα ησλ ζειίδσλ πνπ 

βιέπνπλ νη ρξήζηεο. 

Σηελ πξψηε εηθφλα κπνξεί θαλείο λα δεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ηελ νπνία 

βιέπνπλ φινη αλεμαηξέησο νη ρξήζηεο, δειαδή θαη νη καζεηέο αιιά θαη νη δηαρεηξηζηέο-

θαζεγεηέο.  
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Δηθόλα 84 Η αξρηθή εηθόλα ηεο εθαξκνγήο από όπνπ μεθηλνύλ όινη νη ρξήζηεο. 

Σηε ζπλέρεηα δίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ησλ δηαρεηξηζηψλ-θαζεγεηψλ. Δίλαη ε  ζειίδα 

κέζσ ηεο νπνίαο απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή κφλν νη θαζεγεηέο. 

 

 
Δηθόλα 85 Η αξρηθή ζειίδα δηαρεηξηζηή. 

Σηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο βαζηθήο ζειίδαο ησλ θνηηεηψλ. 
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Δηθόλα 86 Η βαζηθή ζειίδα πινήγεζεο ησλ θνηηεηώλ κε ην βαζηθό κελνύ ζηα αξηζηεξά. 

Παξαθάησ δίλεηαη ε βαζηθή ζειίδα ησλ θαζεγεηψλ. 

 
Δηθόλα 87 Η βαζηθή ζειίδα πινήγεζεο ησλ θαζεγεηώλ κε ην βαζηθό κελνύ ζηα αξηζηεξά. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Παρουσίαση εφαρμογής 

Ζ βάζε ηεο εθαξκνγήο απηήο έρεη πινπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ηεο mysql, ελψ ε εθαξκνγή 

«ηξέρεη» κε ηε βνήζεηα ηνπ wamp server. Ζ παξνπζίαζε απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε αλάινγα 

κε ηελ νκάδα ρξεζηψλ πνπ αλαιχεηαη. Έηζη, ε αλάιπζε γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο 

πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή απηή δνκείηαη κε γλψκνλα ηελ νκάδα ρξεζηψλ. Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ, θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαρεηξηζηψλ-θαζεγεηψλ ηεο εθαξκνγήο απηήο.       

Α. Η εφαρμογή από την πλευρά των μαθητών 

Όπσο αλαπηχρζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε έλαο ρξήζηεο 

ζηελ εθαξκνγή θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζα πξέπεη πξψηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

απηήλ. Έηζη ινηπφλ φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο κπαίλεη ζηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βιέπεη ηελ εηθφλα 

(Δηθφλα 6). Υπάξρνπλ δχν πηζαλά ζελάξηα ρξήζεο, ζην ζεκείν απηφ. Τν πξψην ζελάξην 

ρξήζεο, είλαη λα είλαη θαηλνχξγηνο ν ρξήζηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή γηα πξψηε 

θνξά. Τν δεχηεξν ζελάξην ρξήζεο είλαη ν ρξήζηεο λα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή θαη 

ζην παξειζφλ. 

Αθνχ ν ρξήζηεο είλαη θαηλνχξγηνο, ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη άξα είλαη αδχλαηνλ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ 

εθαξκνγή.  

Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη κηα επηινγή ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ κπνξεί λα παηήζεη 

έλαο λένο ρξήζηεο γηα λα εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή. Ζ επηινγή απηή θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα (Δηθφλα 88). Παηψληαο ζηελ επηινγή «Αλ είζηε λένο ρξήζηεο, παηήζηε εδψ», ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζε κηα άιιε ζειίδα (Δηθφλα 89) φπνπ βιέπεη κηα θφξκα θαηαρψξεζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Καη νη δχν εηθφλεο θαίλνληαη παξαθάησ. 
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Δηθόλα 88 Δπηινγή λένπ ρξήζηε από ηελ αξρηθή ζειίδα. 

 
Δηθόλα 89 Παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ εηζαγσγή λένπ θνηηεηή. 

Σηε ζπλέρεηα ν λένο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, θαζνδεγνχκελνο απφ ηε 

θφξκα ηεο εθαξκνγήο. Έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο απηήο θαίλεηαη παξαθάησ.   
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Δηθόλα 90 Παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ λένπ ρξήζηε. 

Όπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα έλαο λένο θνηηεηήο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο φλνκα, επψλπκν, φλνκα παηξφο,  εκεξνκελία 

γέλλεζεο, θχιν, επάγγεικα, ηειέθσλν, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο (νδφο θαη 

αξηζκφο). Τέινο δεηείηαη  απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο 

πξφζβαζεο (Όλνκα_Φξήζηε, Κσδηθφο), νη νπνίνη ζα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ είζνδν ησλ ρξεζηψλ 

ζηελ εθαξκνγή. Τν πεδίν ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο είλαη θσδηθνπνηεκέλν ψζηε λα κελ 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πιεθηξνινγεί ν θάζε ρξήζηεο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο.  

Μφιηο ν καζεηήο ηειεηψζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κπνξεί είηε λα θάλεη 

αξηζηεξφ θιηθ ζην θνπκπί «εγγξαθή» γηα λα θαηαρσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, είηε λα θάλεη αξηζηεξφ θιηθ ζην θνπκπί «ζβήζηκν πεδίσλ» θαη λα «αδεηάζεη» ηε 

θφξκα, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θάλεη θάπνην ιάζνο γηα λα ηε ζπκπιεξψζεη απ’ ηελ αξρή. 

Μφιηο ν καζεηήο ζπκπιεξψζεη ηε θφξκα θαη παηήζεη submit βιέπεη κηα εηθφλα φπσο ε 

παξαθάησ (Δηθφλα 91). Μεηά απ’ απηφ ππάξρεη κηα επηινγή επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αλ 

ν καζεηήο «παηήζεη» ζε απηφλ ηνλ ππέξ-ζχλδεζκν κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο 

εθαξκνγήο (Δηθφλα 88). 

  



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

 

 
Δηθόλα 91 ειίδα επηηπρνύο θαηαρώξεζεο λένπ θνηηεηή. Φαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί. 

Όπσο θαίλεηαη ππάξρεη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ κε ηνλ ρξήζηε φπνπ δεηνχληαη νη 

πξνζσπηθνί ηνπ θσδηθνί γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή. Οη θσδηθνί πνπ 

δεηνχληαη είλαη ην Όλνκα Φξήζηε θαη ν πξνζσπηθφο ηνπ Κσδηθφο. Τνπο θσδηθνχο απηνχο ηνπ 

έρεη νξίζεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή θαζψο 

είλαη απαξαίηεην λα εγγξαθεί. Αθνχ ζπκπιεξψζεη απηά ηα πεδία, ηφηε κπνξεί ν ρξήζηεο είηε 

λα παηήζεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή» είηε ην θνπκπί «Σβήζηκν πεδίσλ». Αλ παηήζεη ην θνπκπί 

«Δηζαγσγή» ηφηε ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έδσζε ν ρξήζηεο θαη 

αλάινγα ηνπ δίλεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ή θαη φρη. Αλ παηήζεη ην θνπκπί «Σβήζηκν 

πεδίσλ» ηφηε ε θφξκα «αδεηάδεη» θαη φ ρξήζηεο κπνξεί λα ηε ζπκπιεξψζεη μαλά. 

Μφιηο ν καζεηήο δψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

είλαη ζσζηά κεηαβαίλεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο(Δηθφλα 6). Σε πεξίπησζε πνπ ηα 

ζηνηρεία πνπ έδσζε ν ρξήζηεο δελ είλαη ζσζηά, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο. Ο 

ρξήζηεο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα δψζεη εθ λένπ ηα ζηνηρεία ηνπ. 

Αλ ν ρξήζηεο δψζεη ζσζηά ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο, ηφηε βιέπεη ηελ Δηθφλα 4. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο έρεη πιένλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή θαη άξα κπνξεί λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη. Σηα αξηζηεξά ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη ην κελνχ κε ηηο πηζαλέο επηινγέο πνπ έρεη 

ν καζεηήο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ηεζη πνπ έρεη θάλεη θαζψο επίζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

ηνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ αξκφδην θαζεγεηή γηα θάζε έλα απφ απηά. Τν κελνχ απηφ θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ Δηθφλα 92. Αθφκα ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα απφ ηηο δηαζέζηκεο 

θαηεγνξίεο γηα λα θάλεη  έλα ή πεξηζζφηεξα ηεζη.  



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

 
Δηθόλα 92 Σν κελνύ ησλ αζζελώλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε εθαξκνγή. 

Έηζη ινηπφλ αλ ν καζεηήο θάλεη «θιηθ» ζην θνπκπί, Πξνζσπηθά Σηνηρεία, ηφηε ηνπ 

εκθαλίδνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Τα ζηνηρεία απηά είρε θαηαρσξήζεη ν  ίδηνο ν ρξήζηεο 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ εθαξκνγή (Δηθφλα 93).  

Σηελ ζπλέρεηα, αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Σηαηηζηηθά Σηνηρεία», εκθαλίδνληαη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή, δνκεκέλα αλά ηεζη. Αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη θάλεη αθφκα θαλέλα 

ηεζη ε εηθφλα πνπ ζα δεη είλαη ε παξαθάησ (Δηθφλα 94). Όζν ν καζεηήο θάλεη ηεζη, ε ιίζηα απηή 

ελεκεξψλεηαη. Παξαθάησ δίλεηαη ε κνξθή ηεο ιίζηαο απηήο (Δηθφλα 95). 

 

 
Δηθόλα 93 Δκθάληζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ θνηηεηή. 
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Δηθόλα 94 Ο καζεηήο δελ έρεη θάλεη αθόκα θαλέλα ηεζη θαη άξα δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 
Δηθόλα 95 Δκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ηεζη πνπ έρεη θάλεη ν καζεηήο. 

Μηα άιιε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ζηνπο καζεηέο είλαη, αθνχ έρνπλ θάλεη 

θάπνην ηεζη, λα κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ αμηνιφγεζε πνπ αθνξά απηφ ην ηεζη, απφ ηνλ 

αξκφδην θαζεγεηή. Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη δηαζέζηκε ζηνπο καζεηέο, επηιέγνληαο θάπνην απφ 

ηα ηεζη πνπ έρνπλ θάλεη, απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηαο απηήο θαίλνληαη παξαθάησ. Μφιηο ν καζεηήο παηήζεη πάλσ ζε 

θάπνην απφ ηα ηεζη πνπ έρεη θάλεη, κεηαβαίλεη ζε κηα άιιε ζειίδα φπνπ ηνπ εκθαλίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηεζη πνπ έρεη θάλεη αιιά θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ αξκφδην θαζεγεηή, εθ’ φζνλ 

απηή ππάξρεη. Όπσο θάλεθε θαη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο έρεη 

θάλεη δχν ηεζη, θαη άξα απηά ηνπ εκθαλίδνληαη. Αλ παηήζεη πάλσ ζην φλνκα ελφο απφ απηά ηα 

ηεζη (θαζψο ην έρνπκε νξίζεη λα είλαη ππέξ-ζχλδεζκνο), κεηαβαίλεη ζε κηα άιιε ζειίδα. Ζ 

ζειίδα απηή θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 96). Δάλ ν θαζεγεηήο δελ έρεη δψζεη αθφκα 

αμηνιφγεζε γηα ην καζεηή ηφηε ην ζχζηεκα παξεκβαίλεη θαη δίλεη απηφ αμηνιφγεζε ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή θαη ηελ θαηάηαμε ηνπ ζε θάπνην 
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επίπεδν γλψζεο. Τα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη εμαξηψληαη απφ ην ζηεξεφηππν ζην νπνίν 

θαηαηάζζεηαη ν καζεηήο (Δηθφλα 96).  

 

 
Δηθόλα 96 Δκθάληζε Αμηνιόγεζεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. 

 Έηζη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ καζεηή, ην Όλνκα 

Παηξφο, ην Όλνκα ηνπ ηεζη, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία απηφ αλήθεη θαζψο επίζεο, θαη ε 

αμηνιφγεζε πνπ έδσζε ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο. Αλ έρεη δνζεί θάπνηα αμηνιφγεζε, απηή ζα 

εκθαληζηεί, αλ ν αξκφδηνο θαζεγεηήο δελ έρεη δψζεη αθφκα αμηνιφγεζε ηφηε ην «θνπηί» ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε Αμηνιφγεζε, ζα είλαη θελφ. Αλ θάπνηα ζηηγκή ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο 

εηζάγεη θάπνηα αμηνιφγεζε ή αιιάμεη ηελ ήδε ππάξρνπζα αμηνιφγεζε ηφηε ην πεδίν απηφ ζα 

ελεκεξσζεί απηφκαηα. 

Αθφκα, ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηεζη, θάηη πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο. Σην βαζηθφ κελνχ ηνπ καζεηή δίλνληαη επίζεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

ηεζη πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ εθαξκνγή. Οη δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο ζηελ εθαξκνγή απηή είλαη: 

  

1. HTML, 

2. XML, 

3. PHP, 

4. ASP 

 

Έηζη ν ρξήζηεο παηψληαο έλα απφ ηα αληίζηνηρα θνπκπηά, επηιέγεη ηελ θαηεγνξία απφ 

ηελ νπνία επηζπκεί λα θάλεη θάπνην ηεζη. Αθνχ παηήζεη ζε θάπνηα θαηεγνξία, εκθαλίδεηαη ζην 

δεμί κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο κηα ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα ηεζη απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία, κέζα απφ 

ηα νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη. Γίλνληαη ηα νλφκαηα ησλ ηεζη, ηα νπνία είλαη ππέξ-

ζχλδεζκνη. Αλ ν καζεηήο επηιέμεη λα θάλεη θάπνην ηεζη, φηαλ ζα θάλεη «θιηθ» ζην φλνκα ηνπ 
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ηεζη, ηφηε μεθηλάεη απηφκαηα ε δηεμαγσγή ηνπ ηεζη θαη ηνπ εκθαλίδεηαη ε πξψηε εξψηεζε. Ο 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ηεζη ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο ζεσξίεο αιιά θαη κε ηα δηαζέζηκα ηεζη απφ 

ηελ θαηεγνξία Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ HTML (Δηθφλα 97). Απφ ηελ εηθφλα απηή θαίλεηαη φηη 

γηα θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ εθαξκνγή, φηαλ επηιέγεηαη ε 

αληίζηνηρε θαηεγνξία ηφηε εκθαλίδνληαη  πξψηα νη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα αληίζηνηρα ηεζη. Γηα λα μερσξίδνπλ ηα ηεζη κε ηηο ζεσξίεο θαη λα 

είλαη πην θαηαλνεηφ γηα ην καζεηή νη ζεσξίεο έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ εηθνλίδην ζε ζρέζε κε ηα 

ηεζη. Έηζη ν ρξήζηεο βιέπνληαο ηελ ζεσξία ηεο θαηεγνξίαο πνπ επέιεμε νξγαλσκέλε ζε 

θεθάιαηα λα επηιέμεη απηφ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. Έρνληαο φιν ην πιηθφ νξγαλσκέλν δίλεηαη ηελ 

δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα κάζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί, παξέρνληαο ηνπ ηελ 

ειεπζεξία λα κάζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί. Τν ζχζηεκα παξφια απηά δίλεη κηα θαηεχζπλζε 

ζην καζεηή ε νπνία έρεη κηα δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ηνπ. Ζ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα απηή εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

 

 
Δηθόλα 97 Δκθάληζε δηαζέζηκσλ ζεσξηώλ γηα ηελ θαηεγνξία HTML. 
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Δηθόλα 98 Δκθάληζε δηαζέζηκσλ ηεζη γηα ηελ θαηεγνξία HTML. 

Παρουσίαση Θεωρίας 

Μφιηο ν ρξήζηεο θάλεη «θιηθ» ζηελ θαηεγνξία πνπ ζέιεη λα δηαβάζεη, απηφκαηα ηνπ εκθαλίδεηαη 

φια ηα θεθάιαηα ζεσξίαο θαη φια ηα ηεζη πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία απηήλ. Έλα παξάδεηγκα 

παξνπζίαζεο ηεο ζεσξίαο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. Έζησ φηη ν ρξήζηεο επηζπκεί λα 

δηαβάζεη ηελ ζεσξία απφ ηελ θαηεγνξία «HTML». Δπηιέγεη ηελ θαηεγνξία «HTML» θαη ηνπ 

εκθαλίδνληαη ηφζν νη ζεσξίεο φζν θαη ηα δηαζέζηκα ηεζη ηεο θαηεγνξίαο απηή, φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε Δηθφλα 97,98. Έζησ φηη ν καζεηήο ζέιεη λα δηαβάζεη ηελ ζεσξία «HTML 

Introduction», ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη λα επηιέμεη ηνλ ππέξ-ζχλδεζκν κε ην 

φλνκα ηεο. Σηελ παξαθάησ εηθφλα δελ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί νιφθιεξε ε ζεσξία αιιά ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ζε απηήλ κέζα απφ scrollbar ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 

  

Δηθόλα 99 Παξνπζίαζε Κεθαιαίνπ Θεσξίαο από ηελ θαηεγνξία HTML. 
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Διεξαγωγή Τεστ 

Μφιηο ν καζεηήο επηιέμεη ην ηεζη πνπ ζέιεη λα θάλεη, απηφκαηα ηνπ εκθαλίδεηαη ε πξψηε 

εξψηεζε ηνπ ηεζη. Έλα παξάδεηγκα δηεμαγσγήο ηνπ Τεζη θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 

Έζησ φηη ν καζεηήο επηζπκεί λα θάλεη έλα ηεζη απφ ηελ θαηεγνξία «HTML». Δπηιέγεη ηελ 

θαηεγνξία «HTML» θαη ηνπ εκθαλίδνληαη ηα δηαζέζηκα ηεζη ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φπσο θάλεθε 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε Δηθφλα 99. Έζησ φηη ν καζεηήο ζέιεη λα θάλεη ην ηεζη «HTML Intro 

Test», ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη «θιηθ» ζηνλ ππέξ-ζχλδεζκν κε ην φλνκα ηνπ ηεζη. 

Έηζη ην ηεζη μεθηλάεη κε ηελ εκθάληζε ηεο πξψηεο εξψηεζεο. Οη νζφλεο ηνπ ηεζη απηνχ, γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηφ πσο γίλεηαη ε δηεμαγσγή ηνπ ηεζη, θαίλνληαη παξαθάησ (Δηθφλεο 100-102). 

 

Δηθόλα 100 Δκθάληζε Πξώηεο εξώηεζεο ηνπ ηεζη ζην καζεηή. 

Σηε κέζε ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ηεζη. Αθξηβψο απφ θάησ 

εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ ηεζη πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, αιιά 

θαη ε εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο πνπ πξέπεη λα απαληήζεη ν ρξήζηεο. Αθφκα δίλεηαη ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο πνπ έρεη ν καζεηήο γηα λα απαληήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, αιιά θαη νη 

απαληήζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη. Όηαλ ν καζεηήο απνθαζίζεη πνηα απφ ηηο 

απαληήζεηο ζέιεη αξθεί λα θάλεη θιηθ ζην αληίζηνηρν θνπκπάθη.  

Μεηά γηα λα εκθαληζηεί ε επφκελε εξψηεζε πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπάθη πνπ ιέεη 

«Δπφκελε Δξψηεζε». Δάλ δελ απαληήζεη ηελ εξψηεζε κέζα ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν, ηφηε ηνπ 

εκθαλίδεηαη κηα εηδνπνίεζε πνπ ηνπ ιέεη: «Ο ρξφλνο ηειείσζε! Πξνρψξεζε ζηελ επφκελε 
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εξψηεζε». Μφιηο ν ρξήζηεο θάλεη νθ, ηφηε ηνπ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ε επφκελε εξψηεζε. Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 101 θαη Δηθφλα 102).  

 

 

Δηθόλα 101 Μήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εξώηεζε 

έρεη νινθιεξσζεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάεη ζηελ επόκελε 

εξώηεζε.  

 

Δηθόλα 102 Δκθάληζε επόκελεο εξώηεζεο ηνπ ηεζη κεηά ην κήλπκα νινθιήξσζεο ηνπ ρξόλνπ. 

Ο ρξήζηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζπλερίδεη λα θάλεη ην ηεζη απαληψληαο δηαδνρηθέο 

εξσηήζεηο. Μφιηο θηάζεη ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε θαη ηελ απαληήζεη θαη απηήλ ην ηεζη 

ηεξκαηίδεη, απνζεθεχεηαη απηφκαηα ζηε βάζε, θαη βιέπεη πάιη ηε ζειίδα απφ φπνπ μεθίλεζε κε 

ηα δηαζέζηκα ηεζη απφ ηελ θαηεγνξία πνπ είρε πξηλ επηιέμεη (Δηθφλα 103). 
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Δηθόλα 103 Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή εηθόλα επηινγήο θεθαιαίσλ ζεσξίαο θαη ηεζη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηεζη. 

Ο καζεηήο κπνξεί είηε λα θάλεη θάπνην άιιν ηεζη απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία, είηε λα 

επηιέμεη έλα ηεζη απφ θάπνηα άιιε δηαζέζηκε θαηεγνξία, είηε λα δεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ην ηεζη απηφ θαη ηα νπνία ππνινγίδνληαη απηφκαηα κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηεζη. 

Αθφκα κπνξεί λα δηαβάζεη θαη θάπνην θεθάιαην ζεσξίαο είηε πνπ έρεη επηιέμεη απηφο είηε πνπ 

ηνπ πξνηείλεη ην ζχζηεκα. Ζ δηαδηθαζία πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα γηα λα 

θαηεπζχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

Παρουσίαση συστήματος προτάσεων της εφαρμογής 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ην ζχζηεκα θαηεπζχλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε 

έλα ζχζηεκα πξνηάζεσλ πνπ έρεη γηα λα βνεζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τν ζχζηεκα 

παξέρεη πξνηάζεηο ζηνλ καζεηή γηα ην ηη λα δηαβάζεη ή πνην ηεζη λα θάλεη, νη πξνηάζεηο φκσο 

απηέο βαζίδνληαη ζην επίπεδν ηθαλφηεηαο θαη γλψζεο ηνπ καζεηή. Τν επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ καζεηή θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 10 πηζαλά επίπεδα (0-10). Ζ δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ππνινγηζκνχ ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ελφο καζεηή έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Αξρηθά φηαλ ν καζεηήο εγγξάθεηαη ζηελ εθαξκνγή  ην επίπεδν 

ηθαλφηεηαο ηνπ ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα φηη είλαη 0. Όηαλ ινηπφλ ζα πάεη λα θάλεη ηεζη γηα 

πξψηε θνξά, ηφηε ην ζχζηεκα ζα ηνπ πξνηείλεη ηελ ζεσξία αιιά θαη ηα ηεζη πνπ ππάξρνπλ ζην 

πξψην επίπεδν ηθαλφηεηαο (Δηθφλεο 104, 105). 
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Δηθόλα 104 Κεθάιαηα ζεσξίαο πνπ πξνηείλνληαη ηελ πξώηε θνξά πνπ ν ρξήζηεο εηζάγεηαη ζηελ 

εθαξκνγή. 

 

Δηθόλα 105 Σεζη πνπ πξνηείλνληαη ηελ πξώηε θνξά πνπ ν ρξήζηεο εηζάγεηαη ζηελ εθαξκνγή. 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο φηη θάπνηα ζηνηρεία (Θεσξίεο, Τεζη) 

πξνηείλνληαη πην ηζρπξά απφ ην ζχζηεκα ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. Απηφ είλαη εκθαλέο κε ηε 

βνήζεηα ησλ «Πξνζαξκνζηηθψλ Υπεξκέζσλ». Γηα παξάδεηγκα, ην πξψην Τεζη θαη ην πξψην 

Κεθάιαην Θεσξίαο πξνηείλνληαη πην ηζρπξά απφ ην ζχζηεκα θαζψο εθηφο ηνπ φηη ε 

γξακκαηνζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη πην κεγάιε θαη έληνλε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηεζη 

πνπ είλαη ζηε ιίζηα, έρεη θαη έλα εηθνλίδην. Τν εηθνλίδην απηφ ρξεζηκεχεη γηα λα δηαρσξίζεη ζην 

καζεηή πην ζηνηρείν είλαη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα επηιέμεη.  Ζ έλλνηα ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ππεξκέζσλ έρεη παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θάπνηα ηεζη, ηφηε ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζαξκφδεηαη 

κε γλψκνλα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα ηεζη πνπ έθαλε. Αλ νη επηδφζεηο ηνπ βειηησζνχλ ηφηε ην 

ζχζηεκα ηνπ πξνηείλεη πην δχζθνια ηεζη αιιά θαη θνκκάηηα ζεσξίαο. Σε πεξίπησζε φκσο πνπ 

ν καζεηήο δελ ηα πεγαίλεη θαιά κε ηα ηεζη πνπ ηνπ πξνηείλεη, ηφηε ην ζχζηεκα πξνζαξκφδεη 

μαλά ηηο πξνηάζεηο ηνπ δίλνληαο ζην καζεηή πην εχθνια ηεζη θαη βάδνληαο ηνλ λα δηαβάζεη ηα 

αληίζηνηρα θνκκάηηα ζεσξίαο. Έλα ηέηνην ζελάξην δίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

 

Δηθόλα 106 Λίζηα κε Κεθάιαηα Θεσξίαο & Σεζη κεηά από επάλ-ππνινγηζκό ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή. 

Β. Η εφαρμογή από την πλευρά των καθηγητών 

Όπσο αλαπηχρζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνπ αθνξνχζε ηνπο ρξήζηεο , γηα 

λα «κπεη» έλαο ρξήζηεο (είηε θνηηεηήο, είηε θαζεγεηήο) ζηελ εθαξκνγή θαη λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη ζα πξέπεη πξψηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηήλ. Έηζη ινηπφλ φηαλ 

θάπνηνο ρξήζηεο κπαίλεη ζηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βιέπεη ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 107). 

Υπάξρνπλ δχν πηζαλά ζελάξηα ρξήζεο, ζην ζεκείν απηφ. Τν πξψην ζελάξην ρξήζεο, είλαη λα 

είλαη θαηλνχξγηνο ν θαζεγεηήο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά. Τν δεχηεξν 

ζελάξην ρξήζεο είλαη ν θαζεγεηήο λα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή θαη ζην παξειζφλ. 

 

Δηθόλα 107 Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο 
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Αθνχ ν θαζεγεηήο είλαη θαηλνχξγηνο, ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη άξα είλαη αδχλαηνλ λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή.  

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη κηα επηινγή ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ κπνξεί λα παηήζεη 

έλαο λένο θαζεγεηήο γηα λα εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή. Ζ επηινγή απηή θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα (Δηθφλα 108) θαη βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια απφ ηνλ ρψξν ηαπηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ ρξεζηψλ. Παηψληαο ζηελ επηινγή «Αλ είζηε λένο θαζεγεηήο, παηήζηε εδψ», ν θαζεγεηήο 

κεηαθέξεηαη ζε κηα άιιε ζειίδα (Δηθφλα 109) φπνπ βιέπεη κηα θφξκα θαηαρψξεζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, δηεπζχλζεσλ θαη 

θσδηθνχ πξφζβαζεο. Σε πεξίπησζε ιάζνπο ν θαζεγεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζβήζεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ κε ην αληίζηνηρν θνπκπί «Σβήζηκν Πεδίσλ». Δάλ φια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά 

κπνξνχλ λα απνζηαινχλ πξνο θαηαρψξεζε θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Δγγξαθή». Καη νη δχν 

εηθφλεο παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα. 

 

Δηθόλα 108 Δπηινγή Νένπ Καζεγεηή από ηελ αξρηθή ζειίδα 
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Δηθόλα 109 Παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ εηζαγσγή Νένπ Καζεγεηή 

Σηε ζπλέρεηα ν λένο θαζεγεηήο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, θαζνδεγνχκελνο απφ ηε 

θφξκα ηεο εθαξκνγήο. Έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο απηήο θαίλεηαη παξαθάησ 

(Δηθφλα 110). 
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Δηθόλα 110 Παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο θόξκαο λένπ θαζεγεηή 

Όπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα έλαο λένο θαζεγεηήο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο φλνκα, επψλπκν, φλνκα παηξφο,  εκ/ληα 

γέλλεζεο, θχιν, ηειέθσλν, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο. Τέινο δεηήζεθε απφ 

ηνπο ρξήζηεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο (Όλνκα_Φξήζηε, 

Κσδηθφο), νη νπνίνη ζα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ είζνδν ησλ θαζεγεηψλ ζηελ εθαξκνγή.  

Μφιηο ν θαζεγεηήο ηειεηψζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κπνξεί είηε λα 

παηήζεη ην θνπκπί «Δγγξαθή» γηα λα θαηαρσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, είηε 

λα παηήζεη ην θνπκπί «Σβήζηκν Πεδίσλ» θαη λα «αδεηάζεη» ηε θφξκα, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

θάλεη θάπνην ιάζνο γηα λα ηε ζπκπιεξψζεη απ’ ηελ αξρή. Μφιηο ν θαζεγεηήο ζπκπιεξψζεη ηε 

θφξκα θαη παηήζεη «Δγγξαθή» ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξνχληαη απηφκαηα. Μεηά απ’ απηφ 

ππάξρεη κηα επηινγή επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αλ ν ρξήζηεο «παηήζεη» ζε απηφλ ηνλ 

ππέξ-ζχλδεζκν κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 111) έλα παξάζπξν δηαιφγνπ κε ηνλ 

θαζεγεηή φπνπ δεηνχληαη νη πξνζσπηθνί ηνπ θσδηθνί γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ 

εθαξκνγή. Οη θσδηθνί πνπ δεηνχληαη είλαη ην Όλνκα Υξήζηε θαη ν πξνζσπηθφο ηνπ Κσδηθόο. 

Τνπο θσδηθνχο απηνχο ηνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο ν θαζεγεηήο θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή θαζψο είλαη απαξαίηεην λα εγγξαθεί.  

Αθνχ ζπκπιεξψζεη απηά ηα πεδία, ηφηε κπνξεί ν θαζεγεηήο είηε λα παηήζεη ην 

θνπκπάθη «Δηζαγσγή» είηε ην θνπκπάθη «Σβήζηκν πεδίσλ». Αλ παηήζεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή» 

ηφηε ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έδσζε ν θαζεγεηήο θαη αλάινγα 
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ηνπ δίλεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ή θαη φρη. Αλ παηήζεη ην θνπκπί «Σβήζηκν πεδίσλ» ηφηε ε 

θφξκα «αδεηάδεη» θαη κπνξεί λα ηε ζπκπιεξψζεη μαλά. 

 

Δηθόλα 111 Αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαζεγεηή. 

 

 

Δηθόλα 112 Αξρηθή ζειίδα γηα ηνλ θαζεγεηή 

Μφιηο ν θαζεγεηήο δψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

είλαη ζσζηά κεηαβαίλεη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 112). Σε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία 

πνπ έδσζε ν ρξήζηεο δελ είλαη ζσζηά, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο.  

Αλ ν θαζεγεηήο δψζεη ζσζηά ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο, ηφηε βιέπεη ηελ εηθφλα 112. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζεγεηήο έρεη πιένλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή θαη άξα κπνξεί λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη. Σηα αξηζηεξά ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη ην κελνχ κε ηηο πηζαλέο επηινγέο πνπ έρεη 

ν θαζεγεηήο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξγηα Θεκαηηθή 

Δλφηεηα, θαη λα εγγξαθή ζε απηήλ ή λα εγγξαθεί ζε θάπνηα ήδε ππάξρνπζα. Αθφκα κπνξεί λα 

εηζάγεη έλα θαηλνχξγην θεθάιαην ζεσξίαο αιιά θαη λα ην ελεκεξψζεη ή λα ην δηαγξάςεη 
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νπνηαδήπνηε ζηηγκή απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ηεζη αιιά θαη λα δεη ηνπο καζεηέο πνπ επηβιέπεη θαζψο επίζεο θαη ηα ηεζη πνπ 

έρνπλ θάλεη νη ηειεπηαίνη, λα δεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηα ηεζη απηά αιιά θαη λα δψζεη 

αμηνιφγεζε. Τν κελνχ ησλ θαζεγεηψλ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 113). 

 

Δηθόλα 113 Σν κελνύ ησλ Καζεγεηώλ 

Εισαγωγή Νέας Θεματικής Ενότητας & Εγγραφή σε αυτή 

Γηα λα κπνξέζεη έλαο θαζεγεηήο λα πξνζζέζεη πιηθφ ζηελ πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα έρεη 

επηιέμεη ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα πνπ ζέιεη. Γηα λα γίλεη απηφ ππάξρνπλ δχν πηζαλέο δηαδξνκέο: 

είηε λα δεη ηηο Θεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη απιά λα εγγξαθεί ζε θάπνηα 

απφ απηέο , είηε λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξγηα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εγγξαθεί ζε απηή. Δδψ 

ζα παξνπζηαζηεί ην δεχηεξν ζελάξην. Γηα λα δεκηνπξγήζεη ν θαζεγεηήο κηα λέα Δλφηεηα αξθεί 

λα παηήζεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή Νέαο Θ.Δ» απφ ην κελνχ ησλ θαζεγεηψλ, απηφ ηνλ κεηαθέξεη 

ζε κηα λέα ζειίδα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 114). 
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Δηθόλα 114 Φόξκα εηζαγσγήο Νέαο Θ.Δ 

 Ο θαζεγεηήο ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα ζπκπιεξψζεη ην Όλνκα ηεο Θ.Δ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή». Έηζη θαηαρσξείηαη κηα λέα Θεκαηηθή Δλφηεηα 

θαη ακέζσο κεηά ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα Δγγξαθή Νέαο Θ.Δ. Γηα λα γξαθηεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Θ.Δ πνπ κφιηο δεκηνχξγεζε (Δηθφλα 115). 

 

Δηθόλα 115 Φόξκα εγγξαθήο ζε Θ.Δ 

Μαθητές που Επιβλέπει  

Σηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο κπνξεί λα δεη ηνπο καζεηέο πνπ επηβιέπεη ζε απηή ηελ ζεκαηηθή 

ελφηεηα θάλνληαο «θιηθ» ζην αληίζηνηρν θνπκπάθη. Μεηά απφ απηήλ ηελ ελέξγεηα ν θαζεγεηήο 

βιέπεη κηα ιίζηα κε ηνπο καζεηέο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί λα επηβιέπεη. Μηα κνξθή ηεο ιίζηαο 

απηήο είλαη ε παξαθάησ (Δηθφλα 116). 
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Δηθόλα 116 Η ιίζηα ησλ ζπνπδαζηώλ πνπ επηβιέπεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαζεγεηήο 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα ηα νλφκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ιίζηα 

απηή είλαη ππέξ-ζχλδεζκνη γηα κία άιιε ζειίδα. Αλ ν θαζεγεηήο επηιέμεη θάπνηνλ απφ απηνχο 

ηνπο καζεηέο, ηφηε κπνξεί λα δεη φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή μερσξηζηά γηα θάζε ηεζη. 

 

Δηθόλα 117 ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην καζεηή πνπ έρεη θάλεη θάπνην ηεζη. 

Απφ ηελ παξαπάλσ ιίζηα ν θαζεγεηήο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη γηα πνην ηεζη 

ζέιεη λα δψζεη αμηνιφγεζε. Έηζη αλ θάλεη «θιηθ» ζηνλ ηίηιν θάπνηνπ ηεζη κεηαβαίλεη ζηελ 

επφκελε ζειίδα πνπ είλαη ε ζειίδα παξνρήο αμηνιφγεζεο. Σηε ζειίδα απηή ππάξρεη κηα θφξκα 

ζηελ νπνία ππάξρνπλ ήδε ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηεζη γηα ην νπνίν ν θαζεγεηήο επηζπκεί λα δψζεη αμηνιφγεζε. Έηζη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα 

θάλεη ν θαζεγεηήο είλαη λα ζπκπιεξψζεη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα. Απηφ βνεζάεη πνιχ ηνλ θαζεγεηή 
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θαζψο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκάηαη νχηε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν ζέιεη λα 

δψζεη αμηνιφγεζε αιιά νχηε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηεζη (Δηθφλα 116). 

 

 

Δηθόλα 118 Παξνρή αμηνιόγεζεο ηνπ θαζεγεηή πξνο ην καζεηή. 

Έηζη ν θαζεγεηήο ζπκπιεξψλεη ην πεδίν «Σρφιηα». Αλ είρε μαλαδψζεη αμηνιφγεζε γηα 

ηνλ αζζελή απηφ θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη ζα εκθαληζηεί ζην πεδίν απηφ, θαη κπνξεί είηε λα 

ηελ αιιάμεη είηε λα ηελ ελεκεξψζεη. Μφιηο έρεη ηειεηψζεη κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί 

θαηαρψξεζε θαη λα απνζεθεπζεί ε αμηνιφγεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Μφιηο θαηαρσξεζεί ε 

αμηνιφγεζε ζηε βάζε ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ζηε ζειίδα ησλ ζπνπδαζηή, έηζη ψζηε λα κπνξεί 

ν θαζεγεηήο αλ ζέιεη λα δψζεη αμηνιφγεζε γηα θάπνηνλ άιιν ζπνπδαζηή. 

Ο θαζεγεηήο επίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη 3 δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

αθνξνχλ ηα ηεζη θαη 3 δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεσξίεο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ 

αθνξνχλ ηα ηεζη είλαη: 1.Δηζαγσγή λένπ ηεζη, 2. Τξνπνπνίεζε ηεζη, 3.Γηαγξαθή ηεζη. Οη 

ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεσξίεο είλαη: 1.Δηζαγσγή λέαο ζεσξίαο, 2. Τξνπνπνίεζε 

ζεσξίαο, 3.Γηαγξαθή ζεσξίαο. 

Εισαγωγή Νέου Τεστ 

Αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα εηζάγεη έλα λέν ηεζη ζηελ εθαξκνγή ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αξθεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή Νένπ Τεζη» απφ 

ην κελνχ ηνπ θαζεγεηή. Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη ηα ηεζη απηά 
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θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ πεξληνχληαη ζηελ εθαξκνγή απφ ηνλ αξκφδην 

θαζεγεηή ηεο θαηεγνξίαο. Ζ θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ηεζη ζηε βάζε θαίλεηαη 

παξαθάησ (Δηθφλα 119). 

 

Δηθόλα 119 Φόξκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εηζαγσγή ελόο λένπ ηεζη ζηε βάζε. 

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ηεζη είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο ζηνηρεία, ην 

φλνκα πνπ έρεη ην ηεζη ή αιιηψο ηνλ ηίηιν ηνπ ηεζη, ν θαζεγεηήο επηιέγεη ηελ θαηεγνξία απφ 

έλα drop down box, ζηελ νπνία απηφ ζα αλήθεη. Αθφκα, ν θαζεγεηήο επηιέγεη ηελ ζεσξία ζηελ 

νπνία ην test απηφ ζα αλήθεη αιιά θαη ην επίπεδν ηνπ ηεζη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελέξγεηα απηή είλαη λα έρεη πεξάζεη πξηλ ηα ηεζη ηηο αληίζηνηρεο ζεσξίεο. Σρεηηθά κε ην επίπεδν 

ηνπ ηεζη πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν θαζεγεηήο, ζα πξέπεη λα είλαη έλαο αξηζκφο απφ 1-10, 

θαζψο έρνπκε ζεσξήζεη φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε ρσξίδεηαη ζε 10 επίπεδα ηθαλφηεηαο. Έηζη 

θαη ηα ηεζη πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή είλαη θιηκαθσηήο δπζθνιίαο. Έλα παξάδεηγκα 

ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο απηήο δίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα120). 

Τν φλνκα ηνπ ηεζη πνπ ζέιεη ν θαζεγεηήο λα δεκηνπξγήζεη είλαη “XMLTest” θαη ζα 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία XML. Σηε ζπλέρεηα αλ παηήζεη ην θνπκπί «Καηαρψξεζε» ηα ζηνηρεία 

απηά ζα θαηαρσξεζνχλ απηφκαηα ζηε βάζε. Αλ παηήζνπκε ην θνπκπί «Σβήζηκν Πεδίσλ» ηα 

ζηνηρεία ζβήλνληαη. 
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Δηθόλα 120 Παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο θόξκαο εηζαγσγήο λένπ ηεζη 

Αλ ινηπφλ θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία πιένλ ζα ππάξρεη ζηε βάζε έλα ηεζη κε φλνκα  

“HTML_Basic_Test” ην νπνίν ζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία HTML. Τν ηεζη απηφ, ζα είλαη θελφ, 

δειαδή δελ έρεη αθφκα νχηε εξσηήζεηο αιιά νχηε θαη απαληήζεηο. Όηαλ ν θαζεγεηήο παηήζεη ην 

θνπκπί «Γεκηνπξγία» ζπκβαίλνπλ δχν πξάγκαηα ηαπηφρξνλα. Τν πξψην ην νπνίν έρνπκε ήδε 

αλαιχζεη είλαη ε θαηαρψξεζε ηνπ ηεζη ζηε βάζε, θαη ην δεχηεξν είλαη φηη ν θαζεγεηήο 

κεηαβαίλεη ζε κηα άιιε ζειίδα φπνπ ηνπ δείρλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηεζη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

(Δηθφλα 121). 

 

Δηθόλα 121 Παξάδεηγκα επηηπρνύο θαηαρώξεζεο λένπ ηεζη 

Σην θέληξν ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ ηεζη πνπ ν θαζεγεηήο είρε δψζεη ζηελ 

πξνεγνχκελε ζειίδα θαη πνπ πιένλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηε βάζε. Δπίζεο εκθαλίδνληαη θαη ηπρφλ 

εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ηεζη.  
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, κφιηο θαηαρσξήζεθε ην ηεζη είλαη ινγηθφ λα κελ έρεη αθφκα 

εξσηήζεηο. Τν ζχζηεκα ην επηζηξέθεη απηφ ζαλ κήλπκα θαη ηαπηφρξνλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ θαζεγεηή λα εηζάγεη λέεο εξσηήζεηο, εάλ ην επηζπκεί. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αλ παηήζεη ην 

θνπκπί «Πξνζζήθε Δξψηεζεο». Ζ ελέξγεηα απηή ηνλ κεηαθέξεη ζηελ επφκελε ζειίδα ε νπνία 

είλαη ε ζειίδα εηζαγσγήο λέαο εξψηεζεο (Δηθφλα 122). 

Σηε θφξκα απηή, γηα λα είλαη επηηπρήο ε θαηαρψξεζε κηαο λέαο εξψηεζεο είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη. Αξρηθά, ν θαζεγεηήο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη ηνλ «Φξφλν Απάληεζεο», ν ρξφλνο απηφο είλαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο πνπ ζα έρεη 

ν ρξήζηεο γηα λα απαληήζεη ηελ εξψηεζε. Όηαλ ν καζεηήο θάλεη ην ηεζη ν ρξφλνο απηφο 

κεηξάεη αληίζηξνθα, φηαλ κεδελίζεη ν ρξήζηεο πξέπεη λα πεξάζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε, 

φπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

Δηθόλα 122 Φόξκα εηζαγσγήο λέαο εξώηεζεο 

Σηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο εηζάγεη ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο, αιιά θαη ηνπο βαζκνχο 

πνπ ζα έρεη ε εξψηεζε απηή. Οη βαζκνί ηεο εξψηεζεο ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζηε 

ζπλέρεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο. Κάζε εξψηεζε έρεη θάπνηνπο 

πφληνπο, δειαδή ηνπο κέγηζηνπο βαζκνχο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλαο καζεηήο αλ δψζεη ηελ 

ζσζηή απάληεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Όηαλ ν θαζεγεηήο ζπκπιεξψζεη ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή» θαη λα θαηαρσξήζεη ηελ 

εξψηεζε ζην ηεζη ή λα παηήζεη ην θνπκπί «Δπαλαθνξά» λα αθπξψζεη φια ηα πεδία θαη λα 

γξάςεη ηελ εξψηεζε μαλά απφ ηελ αξρή (Δηθφλα 123). 
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Δηθόλα 123 Παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο θόξκαο εηζαγσγήο λέαο εξώηεζεο 

Μφιηο ζπκπιεξψζεη ηα πεδία, ν θαζεγεηήο παηάεη «Πξνζζήθε» θαη απηφκαηα ε 

εξψηεζε θαηαρσξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Πιένλ ππάξρεη κηα εξψηεζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ λα αλήθεη ζην ηεζη “HTML_Basics_Test” ηεο θαηεγνξίαο HTML. Γελ έρεη 

θαηαρσξεζεί θάπνηα απάληεζε πνπ λα αλήθεη ζηελ εξψηεζε απηή. Έηζη εθηφο απφ ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο εξψηεζεο ν θαζεγεηήο κεηαβαίλεη ζηελ επφκελε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο πνπ 

είλαη ε ζειίδα «Δηζαγσγήο απαληήζεσλ» (Δηθφλα 124). 
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Δηθόλα 124 Φόξκα εηζαγσγήο λέαο εξώηεζεο 

Γηα λα θαηαρσξεζεί κηα λέα απάληεζε είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαπάλσ θφξκαο. Δπεηδή πνιιά ηεζη έρνπλ ζαλ πηζαλέο απαληήζεηο ην «Ναη» ή 

«Όρη» ε θφξκα εηζαγσγήο απαληήζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνληαη δχν απαληήζεηο 

ηαπηφρξνλα, έηζη ψζηε κε κηα κφλν θφξκα λα κπνξνχκε λα εηζαρζνχλ φιεο ηηο απαληήζεηο ζε 

κηα ηέηνηνπ ηχπνπ εξψηεζε. Αθφκα, αλ ε εξψηεζε έρεη παξαπάλσ απφ δχν πηζαλέο απαληήζεηο 

ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα πξνζζέζεη ζηε θφξκα έλα αθφκα πεδίν 

απάληεζεο.  

Έηζη ε θφξκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί δπλακηθά αλάινγα κε ην πφζεο πηζαλέο 

απαληήζεηο έρεη ε εξψηεζε πνπ πξέπεη λα θαηαρσξεζεί. Απηφ γίλεηαη αλ παηήζεη ν θαζεγεηήο 

ην θνπκπί «Δλεκέξσζε Απάληεζεο». Τφηε ε θφξκα αληί λα έρεη δχν πεδία πξνζζήθεο ηεο 

εθθψλεζεο ηεο απάληεζεο εηζάγεηαη έλα αθφκα θαη απνθηά ηξία. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

πξνζηίζεληαη ηέζζεξα ή θαη πεξηζζφηεξα πεδία πξνζζήθεο απάληεζεο γηα ηελ ίδηα εξψηεζε. 

Αλ ν θαζεγεηήο παηήζεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή Απάληεζεο» ην επηπιένλ πεδίν πνπ πξνζηέζεθε 

πξηλ γηα ηελ εηζαγσγή ηξίηεο πηζαλήο απάληεζεο δηαγξάθεηαη. 

Αθνχ ν θαζεγεηήο νξίζεη ην πφζεο απαληήζεηο ζα έρεη ε εξψηεζε ζπκπιεξψλεη ηα 

πεδία. Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη πξψηα ν θαζεγεηήο πξέπεη λα νξίζεη πφζεο 

πηζαλέο απαληήζεηο έρεη ε εξψηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία. Αλ 

ζπκπιεξψζεη πξψηα ηα δχν πεδία κε ηηο εθθσλήζεηο ησλ απαληήζεσλ θαη κεηά θάλεη 

«Δλεκέξσζε Απάληεζεο» ηφηε ην ζχζηεκα ζα ηνπ πξνζζέζεη θαη έλα λέν πεδίν γηα λα 

πξνζζέζεη κηα αθφκα πηζαλή απάληεζε αιιά ηα άιια δχν πεδία δελ ζα είλαη πιένλ 
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ζπκπιεξσκέλα θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά νη απαληήζεηο. 

Έηζη ηα πεδία ηεο θφξκαο ζπκπιεξψλνληαη ηειεπηαία. Έλα παξάδεηγκα, ζπκπιήξσζεο ηεο 

θφξκαο θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 125). 

 

Δηθόλα 125 Παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο θόξκαο εηζαγσγήο λέαο απάληεζεο 

Σηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο αλ ζέιεη λα θαηαρσξήζεη ηηο απαληήζεηο απηέο παηάεη ην 

θνπκπί «Δηζαγσγή» θαη νη απαληήζεηο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δθηφο απηνχ κφιηο 

θάλεη ηελ ελέξγεηα απηή κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηξνπνπνίεζεο ηεζη. Απφ θεη κπνξεί κε ηνλ ίδην 

ηξφπν λα εηζάγεη θαη άιιεο εξσηήζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηνπο, είηε λα αιιάμεη 

θάπνην πεδίν ηνπ ηεζη θαη ζηελ ζπλέρεηα αλ παηήζεη ην θνπκπί «Απνζήθεπζε Τεζη» κπνξεί λα 

απνζεθεχζεη ην ηεζη απηφ. Ζ ιεηηνπξγία απηή θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα (Δηθφλα 126). 
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Δηθόλα 126 Φόξκαο πξνζζήθεο λέσλ εξσηήζεσλ γηα ην ηεζη. ηελ αξρή ηεο ζειίδαο θαίλνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηεζη. 

Τροποποίηση Τεστ 

Αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα  ηξνπνπνηήζεη έλα ηεζη πνπ ππάξρεη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο  

εθαξκνγήο αξθεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Τξνπνπνίεζε Τεζη» απφ ην κελνχ ηνπ θαζεγεηή. Ζ 

θφξκα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο ηεζη θαη ηελ κεηέπεηηα απνζήθεπζε ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 127). 

Σηελ θφξκα απηή ν θαζεγεηήο κπνξεί λα εηζάγεη ην φλνκα ηνπ ηεζη πνπ ζέιεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ή λα δψζεη έλα κέξνο ηνπ νλφκαηνο, λα επηιέμεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη 

ην ηεζη απηφ αιιά θαη ηελ ζεσξία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Σηελ ζπλέρεηα αλ παηήζεη ην θνπκπί 

«Δχξεζε», ηφηε ην ζχζηεκα θάλεη αλαδήηεζε ζηελ βάζε γηα λα βξεη θαη λα επηζηξέςεη ην ηεζη 

κε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ή  αλ παηήζεη ην θνπκπί «Σβήζηκν Πεδίσλ» ηφηε ηα ζηνηρεία 

ζβήλνληαη θαη ν θαζεγεηήο κπνξεί λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία απφ ηελ αξρή. 
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Δηθόλα 127 Φόξκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ελόο ππάξρνληνο ηεζη 

Φαίλεηαη φηη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο ηεζη πξέπεη λα δνζνχλ θάπνηα ζηνηρεία, ην 

φλνκα πνπ έρεη ην ηεζη ή αιιηψο ηνλ ηίηιν ηνπ ηεζη, θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία απηφ αλήθεη 

θαη ηελ ζεσξία ζηελ νπνία απηφ αλαθέξεηαη. Έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο 

απηήο δίλεηαη παξαπάλσ (Δηθφλα 128). 

Σηελ επφκελε ζειίδα αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνπ έρεη επηζηξέςεη ην ζχζηεκα 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ είρε ζέζεη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνο ηξνπνπνίεζε ηεζη, κπνξεί 

λα επηιέμεη ην ηεζη πνπ ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη (Δηθφλα 129). 

 

Δηθόλα 128 Απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεζη κε βάζε ην όλνκα θαη ηελ θαηεγνξία 
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Αλ ν θαζεγεηήο δελ γλσξίδεη ην φλνκα ηνπ ηεζη πνπ ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη κπνξεί λα 

αθήζεη θελφ ην πεδίν ηνπ νλφκαηνο θαη λα θάλεη αλαδήηεζε κφλν κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη ην ηεζη. Τφηε ζα ηνπ βγάιεη φια ηα ηεζη πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ 

επέιεμε, γηα λα δηαιέμεη πνην ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη. Απφ απηή ηελ ζειίδα κπνξεί λα δηαγξάςεη 

θαη ην ηεζη αλ ην ζέιεη, παηψληαο απιά ζην αληίζηνηρν link. 

Φαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα επηζηξέθεη είηε έλα κεκνλσκέλν 

απνηέιεζκα είηε κηα ιίζηα απνηειεζκάησλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ν θαζεγεηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην ηεζη ην νπνίν ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη αλ θάλεη θιηθ ζην «κνιχβη» (edit) πνπ βξίζθεηαη 

δίπια ζην φλνκα θάζε ηεζη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ 

βιέπεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηεζη αιιά θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ απηφ πεξηέρεη (Δηθφλα 129). 

 

Δηθόλα 129 Φόξκα ηξνπνπνίεζεο ηεζη 

Σε απηή ηε θφξκα ν θαζεγεηήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη φρη κφλν ην φλνκα 

ηνπ ηεζη, αιιά θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία απηφ αλήθεη. Δθηφο απφ απηά ηα ζηνηρεία ηνπ ηεζη 

απφ θάησ δίλνληαη θαη νη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρεη ην ηεζη απηφ θαη ν θαζεγεηήο αλ ην ζέιεη έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαη θάζε κηα μερσξηζηά. Αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα 

ηξνπνπνηήζεη θάπνηα απφ ηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο εξσηήζεηο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εξψηεζε 

ηελ νπνία ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη αλ θάλεη θιηθ ζην «κνιχβη» (edit) πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην 

φλνκα θάζε ηεζη. Αλ επηιέμεη θάπνηα εξψηεζε γηα λα ηελ ηξνπνπνηήζεη κεηαθέξεηαη ζε κηα λέα 

ζειίδα πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη φια ηα ζηνηρεία κηαο εξψηεζεο (Δηθφλα 130). 
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Δηθόλα 130 Φόξκα ηξνπνπνίεζεο εξώηεζεο 

Τα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ηνλ ρξφλν απάληεζεο, ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο, 

ην επίπεδν θαη ηνπο πφληνπο ηεο εξψηεζεο. Δπίζεο ζηε θφξκα απηή ππάξρνπλ θαη νη 

θαηαρσξεκέλεο απαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εξψηεζε απηή θαη νη νπνίεο κπνξνχλ 

επίζεο λα ηξνπνπνηεζνχλ εθ’ φζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Αλ ν θαζεγεηήο επηιέμεη λα 

ηξνπνπνηήζεη κηα απάληεζε αξθεί λα θάλεη θιηθ ζην «κνιχβη» (edit) πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ 

θάζε απάληεζε. Έηζη κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηξνπνπνίεζεο απάληεζεο. 

Σηε θφξκα απηή κπνξεί ν θαζεγεηήο λα αιιάμεη ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο αιιά θαη 

ηνλ βαζκφ πνπ ζα έρεη απηή. Σηε ζπλέρεηα παηψληαο ην θνπκπί «Απνζήθεπζε Απάληεζεο» 

θαηαρσξνχληαη ηα λέα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο, ελψ αλ παηήζεη «Γηαγξαθή Απάληεζεο» ε 

απάληεζε κε φια ηα ζηνηρεία ηεο δηαγξάθεηαη νξηζηηθά. Όπνηα θαη απφ ηηο δχν ελέξγεηεο λα 

εθηειέζεη ν θαζεγεηήο ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα Τξνπνπνίεζεο 

Δξψηεζεο φπνπ κπνξεί είηε λα ηξνπνπνηήζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν θάπνηα άιιε απάληεζε.  

Μηα άιιε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν θαζεγεηήο απφ ηε ζειίδα Τξνπνπνίεζεο 

Δξψηεζεο είλαη λα εηζάγεη κηα λέα απάληεζε. Απηή ε δπλαηφηεηα δίλεηαη κέζα απφ έλαλ ππέξ-

ζχλδεζκν «Δηζαγσγή λέαο απάληεζεο» πνπ ππάξρεη θάησ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ είλαη ήδε 

θαηαρσξεκέλεο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. Αλ ν θαζεγεηήο επηιέμεη λα εηζάγεη κηα αθφκα 

απάληεζε ζηελ ίδηα εξψηεζε κεηαθέξεηαη ζε κηα άιιε ζειίδα (Δηθφλα 131). 

Σηε θφξκα απηή ν θαζεγεηήο δίλεη ηελ εθθψλεζε αιιά θαη ηνλ βαζκφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ απάληεζε. Σηε ζπλέρεηα παηάεη «Καηαρψξεζε» γηα λα θαηαρσξεζεί ε απάληεζε ζηε 

βάζε. 
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Δηθόλα 131 Δηζαγσγή λέαο απάληεζεο 

Όηαλ ν θαζεγεηήο παηήζεη  ε λέα απάληεζε θαηαρσξείηαη θαη επηζηξέθεη ζηε ζειίδα 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εξψηεζεο φπνπ πιένλ θαίλεηαη θαη ε θαηλνχξγηα απάληεζε πνπ 

θαηαρσξήζεθε κφιηο. Απφ θεη ν θαζεγεηήο αλ δελ ζέιεη λα θάλεη θάπνηα άιιε ηξνπνπνίεζε 

κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηελ εξψηεζε πνπ ηξνπνπνίεζε.  

Μφιηο ν θαζεγεηήο παηήζεη ηελ «Καηαρψξεζε εξψηεζεο» ε ηξνπνπνηεκέλε εξψηεζε 

απνζεθεχεηαη ζηε βάζε θαη ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζφλε «Τξνπνπνίεζεο Τεζη» 

είηε γηα λα ηξνπνπνηήζεη θάπνην άιιν ηεζη είηε γηα λα εθηειέζεη θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία. 

Εισαγωγή Νέας Θεωρίας 

Αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα εηζάγεη έλα λέν θεθάιαην ζεσξίαο ζηελ εθαξκνγή ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αξθεί λα παηήζεη ην θνπκπί 

«Δηζαγσγή Νέαο Θεσξίαο» απφ ην κελνχ ηνπ θαζεγεηή. Ζ θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο 

ζεσξίαο ζηε βάζε θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 132). 
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Δηθόλα 132 Φόξκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο ζεσξίαο ζηε βάζε 

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο ζεσξίαο είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο ζηνηρεία, 

ην φλνκα πνπ έρεη ηνπ θεθαιαίνπ ή αιιηψο ηνλ ηίηιν ηεο ζεσξίαο, ν θαζεγεηήο επηιέγεη ηελ 

θαηεγνξία απφ έλα drop down box, ζηελ νπνία απηφ ζα αλήθεη. Έλα παξάδεηγκα 

ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο απηήο δίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 133). 

 

Δηθόλα 133 Φόξκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εηζαγσγή λένπ θεθαιαίνπ ζεσξίαο ζηε βάζε 

Ο ηίηινο ηεο ζεσξίαο πνπ ζέιεη ν θαζεγεηήο λα δεκηνπξγήζεη είλαη “XML_Introduction” 

θαη ζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία XML. Σηε ζπλέρεηα αλ παηήζεη ην θνπκπί «Καηαρψξεζε» ηα 
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ζηνηρεία απηά ζα θαηαρσξεζνχλ απηφκαηα ζηε βάζε. Αλ παηήζνπκε ην θνπκπί «Δπαλαθνξά» 

ηα ζηνηρεία ζβήλνληαη. 

Αλ ινηπφλ θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία πιένλ ζα ππάξρεη ζηε βάζε κηα ζεσξία κε φλνκα  

“XML_Introduction” ην νπνίν ζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία XML. Ζ ζεσξία απηή, ζα είλαη θελή, 

δειαδή δελ έρεη αθφκα πεξηερφκελν. Όηαλ ν θαζεγεηήο παηήζεη ην θνπκπί «Καηαρψξεζε» 

ζπκβαίλνπλ δχν πξάγκαηα ηαπηφρξνλα. Τν πξψην ην νπνίν έρνπκε ήδε αλαιχζεη είλαη ε 

θαηαρψξεζε ηεο ζεσξίαο ζηε βάζε, θαη ην δεχηεξν είλαη φηη ν θαζεγεηήο κεηαβαίλεη ζε κηα άιιε 

ζειίδα φπνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγεη πεξηερφκελν ζηελ ζεσξία πνπ κφιηο θαηαρψξεζε 

(Δηθφλα 134). 

 

Δηθόλα 134 Παξάδεηγκα εηζαγσγήο λέαο ζεσξίαο 

Ζ ιεηηνπξγία απηή γίλεηαη πνιχ απνδνηηθή θαη δίλεη κεγάιε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζεγεηή 

λα πξνζαξκφζεη ηελ ζεσξία φπσο απηφο ζέιεη θαζψο γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο free editor, ν 

νπνίνο παξέρεη έλα πιήζνο απφ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ 

πνιχ ρξήζηκεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο editor απηφο θαζψο επίζεο θαη ην πιήζνο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρεη θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Μφιηο ν θαζεγεηήο εηζάγεη ην 

πεξηερφκελν πνπ επηζπκεί θαη ην κνξθνπνηήζεη θαηάιιεια κε ηελ βνήζεηα ηνπ editor, κπνξεί 

ζηελ ζπλέρεηα λα απνζεθεχζεη ηελ ζεσξία ζηελ βάζε έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

Ενημέρωση Θεωρίας 

Αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα  ηξνπνπνηήζεη κηα ζεσξία πνπ ππάξρεη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο  

εθαξκνγήο αξθεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Δλεκέξσζε Θεσξίαο» απφ ην κελνχ ηνπ θαζεγεηή. Ζ 

θφξκα γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ζεσξίαο θαη ηελ κεηέπεηηα απνζήθεπζε ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 135). 

Σηελ θφξκα απηή ν θαζεγεηήο κπνξεί λα εηζάγεη ην φλνκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζέιεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ή λα δψζεη έλα κέξνο ηνπ νλφκαηνο, λα επηιέμεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη 

ην θεθάιαην απηφ. Σηελ ζπλέρεηα αλ παηήζεη ην θνπκπί «Καηαρψξεζε», ηφηε ην ζχζηεκα θάλεη 

αλαδήηεζε ζηελ βάζε γηα λα βξεη θαη λα επηζηξέςεη ηε ζεσξία κε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ή  αλ 

παηήζεη ην θνπκπί «Δπαλαθνξά» ηφηε ηα ζηνηρεία ζβήλνληαη θαη ν θαζεγεηήο κπνξεί λα εηζάγεη 

ηα ζηνηρεία απφ ηελ αξρή. 

 

Δηθόλα 135 Φόξκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ζεσξίαο 

Σηελ επφκελε ζειίδα αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνπ έρεη επηζηξέςεη ην ζχζηεκα 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ είρε ζέζεη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνο ηξνπνπνίεζε θεθαιαίνπ, 

κπνξεί λα επηιέμεη ην θεθάιαην πνπ ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη (Δηθφλα 136). 
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Δηθόλα 136 Απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαδήηεζε ζεσξίαο πξνο ελεκέξσζε 

Αλ ν θαζεγεηήο δελ γλσξίδεη ην φλνκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη 

κπνξεί λα αθήζεη θελφ ην πεδίν ηνπ νλφκαηνο θαη λα θάλεη αλαδήηεζε κφλν κε βάζε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη απηφ. Τφηε ζα ηνπ βγάιεη φια ηα θεθάιαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

θαηεγνξία πνπ επέιεμε, γηα λα δηαιέμεη πνην ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη. Απφ απηή ηελ ζειίδα 

κπνξεί λα δηαγξάςεη θαη ην ηεζη αλ ην ζέιεη, παηψληαο απιά ζην αληίζηνηρν link. 

 Φαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα επηζηξέθεη είηε έλα κεκνλσκέλν 

απνηέιεζκα είηε κηα ιίζηα απνηειεζκάησλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ν θαζεγεηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην ηεζη ην νπνίν ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη αλ θάλεη θιηθ ζην «κνιχβη» (edit) πνπ βξίζθεηαη 

δίπια ζην φλνκα θάζε θεθαιαίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ 

βιέπεη ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο πνπ είρε θαηαρσξήζεη (Δηθφλα 137). 
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Δηθόλα 137 Δλεκέξσζε ζεσξίαο 

Απφ ηελ ζειίδα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηηο φπνηεο αιιαγέο επηζπκεί θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα απνζεθεχζεη ηελ ζεσξία, παηψληαο ην θνπκπί «Καηαρψξεζε». Μφιηο παηήζεη ην 

θνπκπί απηφ ε ζεσξία ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα «Δλεκέξσζεο ζεσξίαο» γηα λα ηξνπνπνηήζεη κηα άιιε ζεσξία ή λα θάλεη θάπνηεο απφ 

ηηο ππφινηπεο ζεσξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή. 
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Αξιολόγηση 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ κία 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλα απηήο δφζεθαλ ζηνπο ρξήζηεο 

εξσηεκαηνιφγηα γηα λα ζπκπιεξσζνχλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ.  

Ζ έξεπλα ρσξίζηεθε ζε δχν θνκκάηηα απηφ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη απηφ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δχν δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ γηα κηα εβδνκάδα ην ζχζηεκα κε γλσζηηθφ πεδίν 

ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηελ εθκάζεζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ νη εθπαηδεπηέο ην 

ζχζηεκα κε γλσζηηθφ πεδίν ηε ρεκηθή κεραληθή θαη ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

Σπλνιηθά ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγην 40 εθπαηδεπφκελνη θαη 10 εθπαηδεπηέο.  

Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο δίλνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα θαζεγεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ 

θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Ερωτηματολόγιο Καθηγητών 

Παξαθάησ δίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιία πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο 

Δξσηεκαηνιόγην Καζεγεηώλ 

Ηιηθία: 

Φύιιν: 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: 

 

Παξαθαιψ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.  

Δξσηήζεηο: 

Α. Γεληθέο 

1. Σε Πνηά/εο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο έρεηε εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή? 

 Αηνιηθή Δλέξγεηα    

 Αθαιάησζε κε ΑΠΔ 

 Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δλέξγεηα 

 Υβξηδηθά Σπζηήκαηα κε ΑΠΔ 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

 Άιιν: ...................................................... 

 

2. Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή e-learning παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε δνκή έηζη φπσο 
παξνπζηάζηεθε (Θεσξίεο θαη αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο)?  

 Ναη          Όρη  

Αλ ππάξρεη θάηη πνπ πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί ζεκεηψζηε ην παξαθάησ: 

............................................................................................................................. 

 

3. Θα ζπλερίδαηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ εθαξκνγή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο/σλ Θεκαηηθήο/σλ 
Δλφηεηαο/σλ? 

 Ναη          Όρη 

  

4. Θεσξείηε φηη ε δνκή ηεο εθαξκνγήο βνεζά ζηε δηαδηθαζία ηεο εμ’ απνζηάζεσο 
κάζεζεο? 

 Ναη      Όρη  

 

5. Φξεηαζηήθαηε βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο?  

 Ναη          Όρη 

 

Β. Διεπαυή Χρήστη (User interface)  

6. Πφζν εχθνιν ήηαλ λα κάζεηε πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή?   

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

 

7. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ βξήθαηε πην βνεζεηηθφ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο? 

 Τεζη  

 Θεσξίεο  

8. Πφζν εχθνιε βξήθαηε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

 

9. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε εγγξαθή ζε κηα Θεκαηηθή Δλφηεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

  

10. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε ζπγγξαθή λέαο ζεσξίαο ή/θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο  κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  
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11. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε εηζαγσγή  λένπ ηεζη ή/θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  

 

12. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε δηαδηθαζία επίβιεςεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

 

13. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε δηαδηθαζία παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ρξεζηψλ ?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  

 

14. Πφζν εχθνιν ήηαλ λα θαηαιάβεηε ηε ζεκαζία ησλ εηθνληδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ ηελ εθαξκνγή?  Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φπνηα δπζθνιία 

βξήθαηε……………………..……………………………………… 

 

15. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε πεξηήγεζε κέζα ζηελ εθαξκνγή? 

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φπνηα δπζθνιία βξήθαηε 

…………………..…………………………………………………………………………………

………………… 

Γ. Αμηνιόγεζε 

16. Πφζν αμηφπηζηε ζεσξείηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο? 

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

  

17. Πφζν επαξθήο ζεσξείηε φηη είλαη ε χιε πνπ θαιχθζεθε κέζσ ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο 
είλαη ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξία?  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

 

18. Θεσξείηε φηη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο επηβνεζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο? 

 Ναη          Όρη 

  

Πξνζζέζηε παξαθάησ νπνηαδήπνηε έρεηε λα θάλεηε γηα ηελ εθαξκνγή γεληθά:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Δπραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν ζαο  

 

Ερωτηματολόγιο Μαθητών 

Παξαθάησ δίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

Δξσηεκαηνιόγην Μαζεηώλ 

Ηιηθία: 

Φύιιν: 

Δθπαίδεπζε: 

 

Παξαθαιψ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.  

Δξσηήζεηο: 

Α. Γεληθέο 

19. Πνηέο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο έρεηε επηιέμεη ζηελ εθαξκνγή; 

 HTML    

 XML 

 ASP 

 PHP 

 

 

20. Πηζηεχεηε φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο απφ ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο ζέιεηε λα 
ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-learning;  

 Ναη          Όρη  

 

21. Θεσξείηε φηη θάπνηα απφ απηά πνπ κάζαηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζα ζαο είλαη ρξήζηκα 
θαη ζε άιιεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο; 

 Ναη      Όρη 

Αλ λαη ζε πνηέο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο; 

……………………….…………………………………..................... 
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22. Φξεζηκνπνηήζαηε ηελ εθαξκνγή κφλνη ζαο; 

 Ναη      Όρη 

  

23. Φξεηαζηήθαηε βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο;  

 Ναη          Όρη 

  

B. Πεξηερόκελν 

24. Πφζν ελδηαθέξνληα ήηαλ ηα καζήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο; 

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  

25. Πνηά απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα γηα ηηο αληίζηνηρεο Θεκαηηθέο ελφηεηεο βξήθαηε πην 
ελδηαθέξνληα;  

Html 

 Introduction         Elements Paragraphs  Links 

Lists  Getting Started    Attributes  Text Formatting 

 Images Forms Input  Basics 

 Headings  Styles  Tables Colors 

 Color Names  Color Values   

           

 XML 

 Introduction  Attributes  How to use  Elements 

 Syntax  Validator  Validation  Tree 

 Viewing    

           
       

PHP 

 Introduction  Install  Variables  If...Else 

 While loops  Switch  For loops  $_GET 

 $_POST  String  Syntax  Operators 

 Arrays  Functions    

           
           

ASP 

 Introduction  Variables  Install  Syntax 

 Forms  Procedures  Cookies  Session 

 #include  Application  send e-mail  global.asa  

 

26. Υπάξρνπλ θάπνηα θνκκάηηα ζηηο ζεσξίεο ησλ καζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ 
εθαξκνγή πνπ ζαο θάλεθαλ δχζθνια; 

 Ναη          Όρη 

 Αλ, λαη πνηά: 

............................................................................................................................. 

Γ. Παξνπζίαζε 
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η-Μάθηςησ (e-learning) 

27. Ζ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο 
ζαο; 

 Ναη          Όρη 

  

28. Πφζν αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ζαο ηα καζήκαηα πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο;  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

  

29. Θεσξείηε φηη ε πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
είλαη ππεξβνιηθή; 

 Ναη          Όρη 

  

30. Θεσξείηε φηη ε πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ καζεκάησλ είλαη αξθεηά 
αλαιπηηθή; 

 Ναη          Όρη 

  

Δ. Διεπαυή Χρήστη (User interface)  

31. Πφζν εχθνιν ήηαλ λα κάζεηε πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή;   

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

  

32. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ βξήθαηε πην βνεζεηηθφ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο; 

Τεζη  

Θεσξίεο 

 

33. Πφζν εχθνιν λα δηαβάζεηε ην θείκελν κε ηελ κνξθή πνπ παξνπζηάζηεθε κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο;  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  

  

34. Πφζν εχθνιν ήηαλ λα θαηαιάβεηε ηε ζεκαζία ησλ εηθνληδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ ηελ εθαξκνγή;  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φπνηα δπζθνιία βξήθαηε 

……………………..………………………………………………………………………………

………………… 

 

35. Πφζν εχθνιε ήηαλ ε πεξηήγεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο; 

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ  
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Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φπνηα δπζθνιία βξήθαηε 

…………………..…………………………………………………………………………………

………………… 

  

Δ. Αμηνιόγεζε 

36. Πφζν αμηφπηζηε ζεσξείηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο; 

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

  

37. Πφζν επαξθήο ζεσξείηε φηη είλαη ε χιε πνπ θαιχθζεθε κέζσ ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο 
είλαη ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξία;  

 Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Μέηξηα  Καζφινπ 

 

38. Θεσξείηε φηη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο επηβνεζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο; 

 Ναη          Όρη 

  

Πξνζζέζηε παξαθάησ νπνηαδήπνηε έρεηε λα θάλεηε γηα ηελ εθαξκνγή γεληθά:  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Δπραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν ζαο  

 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Καθηγητών 

Σηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο. Όπσο θαη ην εξσηεκαηνιφγην, έηζη θαη ηα απνηειέζκαηα ρσξίδνληαη ζε 3 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: Γεληθέο, Γηεπαθή Φξήζηε θαη Αμηνιφγεζε. 

Τν πξψην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνξά ζηηο Θεκαηηθέο ελφηεηεο 

πνπ έρνπλ εγγξαθεί νη δηδάζθνληεο. Όινη εγγξάθεθαλ ζηελ Θ.Δ «Αηνιηθή Δλέξγεηα» αιιά 

κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζεγεηψλ εγγξάθεθα. θαη ζηε Θ.Δ «Ζ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο».   Αληίζεηα κφλν 3 θαζεγεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Θ.Δ «Αθαιάησζε κε 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο». 
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Γηάγξακκα 1 Αξηζκόο εγγξαθέλησλ Καζεγεηώλ αλά Θεκαηηθή Δλόηεηα  

Τν επφκελν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ εξψηεζε αλ ε 

δνκή ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε (Θεσξίεο & Δξσηεκαηνιφγηα) είλαη 

νινθιεξσκέλε. Όπσο είλαη εκθαλέο θαη απφ ην δηάγξακκα ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ 

απάληεζε φηη ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε δνκή.  

 
Γηάγξακκα 2 Οθηώ από ηνπο δέθα θαζεγεηέο ζπκθώλεζαλ όηη ε δνκή ηεο εθαξκνγήο είλαη 

νινθιεξσκέλε 

Τν επφκελν δηάγξακκα δείρλεη φηη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο νη θαζεγεηέο ζα ζπλέρηδαλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη ν θαζέλαο. Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο απηφ επεδίσθε λα 

επηηχρεη ην ζχζηεκα απηφ, λα απνηειέζεη ε αξρή γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 
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Γηάγξακκα 3 Δλλέα ζηνπο δέθα θαζεγεηέο ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ εθαξκνγή γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ Θ.Δ πνπ έρεη αλαιάβεη ν θαζέλαο 

Δλζαξξπληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη επηά ζηνπο δέθα θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί ην ζχζηεκα δηδαζθαιίαο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία εμ’ 

απνζηάζεσο κάζεζεο.   

 

 

Γηάγξακκα 4 Η δνκή ηεο εθαξκνγήο είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεη δηαδηθαζίεο εμ 

απνζηάζεσο κάζεζεο. 

Τν ηειεπηαίν δηάγξακκα ηεο θαηεγνξίαο Γεληθά δείρλεη φηη ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο 

παξνπζηάζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν κέζα απφ ηε Γηεπαθή έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξα αθφκα θαη 

γηα κε έκπεηξνπο ρξήζηεο κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ λα απαληήζεη φηη δελ 

ρξεηάζηεθε βνήζεηα θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 
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Γηάγξακκα 5 Σν ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ απάληεζε πσο δε ρξεηάζηεθε βνήζεηα θαηά ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο 

Τα δηαγξάκκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ απφ εδψ θαη θάησ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία 

«Γηεπαθή Φξήζηε» πξψην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνξά ζηελ θαηαλνκή 

ηεο δπζθνιίαο κέρξη νη ρξήζηεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δίλαη ελδεηθηηθφ 

φηη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε δελ ππήξμε θακία αξλεηηθή απάληεζε. Τν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

απαληήζεσλ ήηαλ ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο «Πάξα Πνιχ», «Πνιχ» θαη «Αξθεηά». Αμίδεη επίζεο λα 

ηνληζηεί φηη κφλν έλαο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Μέηξηα». 

 

Γηάγξακκα 6 Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε πόζν εύθνιν ήηαλ λα κάζεηε πώο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή  

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο: Κεθάιαηα 

Θεσξίαο θαη Τεζη. Εεηήζεθε ινηπφλ απφ ηνπο θαζεγεηέο λα απαληήζνπλ πνην απφ απηά ηα δχν 

ζηνηρεία ζεσξνχλ φηη βνήζεζε πνην πνιχ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οη απαληήζεηο φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ήηαλ ελδεηθηηθέο.  

Τν γεγνλφο φηη ε παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή γίλεηαη κε έλαλ 

επέιηθην ηξφπν επεξέαζε ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ θαη έηζη ηειηθά νη πεξηζζφηεξνη 

απάληεζαλ νη ηα θεθάιαηα ηεο ζεσξίαο ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο ζε 

ζρέζε κε ηα ηεζη φπσο ινγηθά ζα πεξίκελε θάπνηνο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη δηδάζθνληεο 
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ζεσξνχλ πσο εάλ έλα ζχζηεκα απνηχρεη ζην λα παξνπζηάζεη ηε ζεσξία κε έλαλ επέιηθην 

ηξφπν, ηφηε είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν πσο ζα απνηχρεη θαη ε δηαδηθαζία εκπέδσζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο ζεσξίαο κέζα απφ ηα ηεζη. 

 

Γηάγξακκα 7 Καηαλνκή Βνεζεηηθώλ ηνηρείσλ ζηε Μάζεζε (Θεσξίεο & Σεζη) 

Τν επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 8) αθνξά  ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέαο 

Θεκαηηθήο ελφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ζην 60% ησλ 

εξσηεζέλησλ θάλεθε «Πάξα Πνιχ Δχθνιε». Μφλν έλα 10% απάληεζε φηη ε δηαδηθαζία ήηαλ 

«Αξθεηά Δχθνιε». Οη ππφινηπνη ρξήζηεο βξήθαλ ηε δηαδηθαζία «Πνιχ Δχθνιε».   

Τν δηάγξακκα 9 αθνξνχζε ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζε Θεκαηηθή Δλφηεηα. Καη εδψ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά. Τν 80% ησλ ρξεζηψλ απάληεζε «Πνιχ εχθνιν» ή «Αξθεηά 

εχθνιν». Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ (10%) απάληεζε  «Μέηξηα» ελψ έλα ίδην 

πνζνζηφ απάληεζε «Πάξα πνιχ». Αξλεηηθή απάληεζε δελ ππήξμε νχηε ζε απηή ηελ εξψηεζε. 

 

Γηάγξακκα 8 Καηαλνκή Δπθνιίαο θαηά ηε δεκηνπξγία λέαο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο 
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Γηάγξακκα 9 Καηαλνκή Δπθνιίαο θαηά ηελ εγγξαθή ζε Θεκαηηθή Δλόηεηα 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δχν δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 10, 11) πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ησλ Κεθαιαίσλ Θεσξίαο θαη ζηε δεκηνπξγία θαη Τξνπνπνίεζε ησλ 

Τεζη.  

Ζ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο λένπ θεθαιαίνπ ζεσξίαο γηα θάπνηα Θεκαηηθή Δλφηεηα ζην 

40% ησλ εξσηεζέλησλ θάλεθε «Πνιχ Δχθνιε». Μφλν έλα 10% απάληεζε φηη ε δηαδηθαζία ηνπ 

θάλεθε νχηε εχθνιε αιιά νχηε θαη δχζθνιε. Οη ππφινηπνη ρξήζηεο (50%) βξήθαλ ηε δηαδηθαζία 

ή «Πάξα Πνιχ Δχθνιε» ή «Αξθεηά Δχθνιε». 

Τα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ηεζη είλαη 

αληίζηνηρα. Τα πνζνζηά είλαη κνηξαζκέλα ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο «Πάξα Πνιχ», «Πνιχ» θαη 

«Αξθεηά» εχθνιε. Μφλν έλα 10% βξήθε ηε δηαδηθαζία νχηε εχθνιε αιιά νχηε θαη δχζθνιε. 

 

Γηάγξακκα 10 Απαληήζεηο ρξεζηώλ γηα ηελ επθνιία ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο/ ελεκέξσζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ζεσξίαο 
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Γηάγξακκα 11 Απαληήζεηο ρξεζηώλ γηα ηελ επθνιία ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο/ ηξνπνπνίεζεο 

ηεζη 

Τα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε γηα ηελ επθνιία ή ηε δπζθνιία ζηε δηαδηθαζία 

επίβιεςεο ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξν κνηξαζκέλα. Οη κηζνί απφ απηνχο πνπ 

εξσηήζεθαλ απάληεζαλ φηη ε δηαδηθαζία ήηαλ «Πνιχ» εχθνιε θαη επέιηθηε ελψ αξλεηηθή 

απάληεζε δελ ππήξμε. Οη ππφινηπεο απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ εμίζνπ ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο. 

Οη απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηε δηαδηθαζία παξνρήο 

ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ήηαλ ειαθξψο θαιχηεξα. Τν 40% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

φηη ε δηαδηθαζία ήηαλ «Πνιχ» εχθνιε ελψ ην 30% ηε βξήθε «Αξθεηά» εχθνιε. Πνιχ κεγάιν 

ήηαλ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία «Πάξα πνιχ». 

 

Γηάγξακκα 12 Απνηειέζκαηα από ηελ εξώηεζε γηα ηε δηαδηθαζία επίβιεςεο ησλ ζπνπδαζηώλ 

κέζα ηεο εθαξκνγήο 
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Γηάγξακκα 13 ρεδόλ νη κηζνί ρξήζηεο θαηεγνξηνπνίεζαλ ηε δηαδηθαζία σο πνιύ εύθνιε. 

Σηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή 

γηα ηελ επεμήγεζε δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηα βξήθε 

πνιχ επεμεγεκαηηθά θαη δελ αληηκεηψπηζε θάπνην πξφβιεκα. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ην 30% 

απηψλ πνπ απάληεζαλ επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία «Πάξα πνιχ». Μφλν έλα 10% επέιεμε ηελ 

θαηεγνξία «Αξθεηά». 

Σηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε 

ζηελ επθνιία πεξηήγεζεο κέζα ζηελ εθαξκνγή ηα απνηειέζκαηα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ 

ελζαξξπληηθά. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ην 80% ησλ θαζεγεηψλ βξήθαλ 

«Πνιχ εχθνιε» ηελ πεξηήγεζε κέζα ζηελ εθαξκνγή.  

 

 

 

Γηάγξακκα 14 Απαληήζεηο γηα ηε ζεκαζηνινγία ησλ εηθνληδίσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ από ην 

ζύζηεκα. 
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Γηάγξακκα 15 ρεδόλ ην ζύλνιν ησλ δηδαζθόλησλ θαηάηαμε ηελ επθνιία πεξηήγεζεο κέζα ζην 

ζύζηεκα σο «Πνιύ εύθνιε». 

Τν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ θαζεγεηψλ αθνξνχζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ νη δηδάζθνληεο ήηαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ παξνπζηάζηεθε. Σε απηή ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: «Πνιχ αμηφπηζηεο» (40%) θαη «Αξθεηά αμηφπηζηεο» (50%). 

 

Γηάγξακκα 16 Αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Όζνλ αθνξά ζηελ επάξθεηα ηεο χιεο πνπ αμηνινγήζεθε κέζα απφ ηα ηεζη ζε ζρέζε κε 

ηα θεθάιαηα ζεσξίαο, ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ απάληεζε φηη ήηαλ «Πνιχ» επαξθήο 

(60%). Σε πνζνζηφ 30% νη δηδάζθνληεο απάληεζαλ φηη ε χιε πνπ θαιχθζεθε κέζα απφ ηα ηεζη 

ήηαλ «Αξθεηά» επαξθήο. 
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Γηάγξακκα 17 Αξθεηά θαιή θξίζεθε από ηνπο δηδάζθνληεο ε θάιπςε ηεο ύιε κέζσ ησλ ηεζη 

αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα ζεσξίαο 

 

Οη κηζνί απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ απάληεζαλ ζεσξνχλ φηη κέζσ ησλ ηεζη 

αμηνιφγεζεο ζίγνπξα επηβνεζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Γηάγξακκα 18). Όζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαλνκή ησλ δηδαζθφλησλ πνπ απάληεζαλ 6 ήηαλ γπλαίθεο θαη 4 ήηαλ άλδξεο 

(Γηάγξακκα 19). Ζιηθηαθά ζρεκαηίζηεθαλ 3 θαηεγνξίεο: 24-30 εηψλ, 30-45 εηψλ θαη >45 εηψλ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ηξεηο αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία, πέληε ζηε δεχηεξε θαη 

2 ζηελ ηξίηε.  

 

Γηάγξακκα 18 Η πιεηνςεθία ησλ δηδαζθόλησλ επέιεμε ην λαη ζαλ απάληεζε. 
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Γηάγξακκα 19 Σν ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ δηδαζθόλησλ απνηεινύληαλ από 6 γπλαίθεο θαη 4 

άλδξεο 

 

 

Γηάγξακκα 20 Οη κηζνί από ηνπο θαζεγεηέο αλήθνπλ ζηελ νκάδα 30-45 εηώλ. 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Χρηστών 

Σηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Όπσο θαη ην εξσηεκαηνιφγην, έηζη θαη ηα απνηειέζκαηα ρσξίδνληαη ζε 5 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: Γεληθέο, Πεξηερφκελν, Παξνπζίαζε, Γηεπαθή Φξήζηε θαη Αμηνιφγεζε. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχζηεκα αλήιζε ζηνπο 40. 

Τν πξψην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνξά ζηηο Θεκαηηθέο ελφηεηεο 

πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ρξήζηεο. Σρεδφλ φινη εγγξάθεθαλ ζηελ Θ.Δ “HTML”, 24 εγγξάθεθαλ 

ζηελ “XML”, 22 ζηελ “ASP”, ελψ κφιηο 15 επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία “PHP”.  
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Γηάγξακκα 21 Καηαλνκή ρξεζηώλ αλά Θ.Δ 

Τν επφκελν δηάγξακκα δείρλεη φηη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο νη ρξήζηεο ζα ζπλέρηδαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή γηα ηελ εθκάζεζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Τν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο  εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ησλ δηδαζθφλησλ είλαη θαλεξφ φηη 

ην ζχζηεκα αληαπνθξίζεθε θαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Γηάγξακκα 22 Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ ζα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα e-learning 

Δλζαξξπληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην 70% ησλ ρξεζηψλ απάληεζαλ φηη φζα 

δηδάρηεθαλ κέζα απφ ην ζχζηεκα ζα είλαη ρξήζηκα θαη γηα άιιεο Θ.Δ (Γηάγξακκα 23). 

 

Γηάγξακκα 23 Η πιεηνςεθία απάληεζε όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο θαη 

αιινύ 
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Σηελ εξψηεζε αλάκεζα ζηα γλσζηηθά πεδία πνηψλ ελνηήησλ βιέπεηε ζεκεία 

επηθάιπςεο, 16 δηάιεμαλ ηηο “HTML-XML”, ελψ 12 δηάιεμαλ ηηο “PHP-ASP”. 

 

Γηάγξακκα 24 Απνηειέζκαηα Δπηθάιπςεο Θ.Δ 

Όπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 25) ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εθαξκνγή κφλνη ηνπο θαη φηη δελ 

ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα (Γηάγξακκα 26) 

 

Γηάγξακκα 25 ρεδόλ όινη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εθαξκνγή κόλνη ηνπο 

 

Γηάγξακκα 26 Σν έλα ηξίην ησλ ρξεζηώλ δε ρξεηάζηεθε θαλελόο είδνπο βνήζεηα γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή. 
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Τα δηαγξάκκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ απφ εδψ θαη θάησ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία 

«Πεξηερφκελν», ελψ ην πξψην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνξά ζην πφζν 

ελδηαθέξνληεο ήηαλ ηειηθά νη Θ.Δ πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή.  Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε ζρεδφλ νη κηζνί ρξήζηεο απάληεζαλ φηη είλαη «Πνιχ» 

ελδηαθέξνληα ηα καζήκαηα. Τν 32% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ζηελ θαηεγνξία «Αξθεηά». Αμίδεη 

επίζεο λα ηνληζηεί φηη κφλν ην 5% ησλ ρξεζηψλ επέιεμε ηελ θαιχηεξε («Πάξα Πνιχ») αιιά θαη 

ηελ ρεηξφηεξε θαηεγνξία («Καζφινπ»). 

Οη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηα θεθάιαηα απφ θάζε Θεκαηηθή Δλφηεηα πνπ 

θάλεθαλ πην ελδηαθέξνληα ζηνπο ρξήζηεο (Γηαγξάκκαηα 28-31). Απφ ηε Θ.Δ “HTML”  ε πην 

ελδηαθέξνπζα ελφηεηα ςεθίζηεθε σο ε “Forms Input” απφ 30 θνηηεηέο, ελψ ε ιηγφηεξν 

ελδηαθέξνπζα ςεθίζηεθε σο ε “Headings”. Απφ ηε Θ.Δ “XML”  ε πην ελδηαθέξνπζα ελφηεηα 

ςεθίζηεθε σο ε “Validation”, κε ηηο ελφηεηεο “Validator” θαη “Viewing” λα αθνινπζνχλ. Ωο ε 

ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζα ςεθίζηεθε ε ελφηεηα “Syntax”. 

 

 

Γηάγξακκα 27 Καηαλνκή ελδηαθέξνληνο γηα ηα καζήκαηα πνπ δόζεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

 
Γηάγξακκα 28 Καηαλνκή Δλδηαθέξνληνο ρξεζηώλ ζηα καζήκαηα ηεο Θ.Δ “HTML” 
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Γηάγξακκα 29 Καηαλνκή Δλδηαθέξνληνο ρξεζηώλ ζηα καζήκαηα ηεο Θ.Δ “XML” 

Απφ ηε Θ.Δ “PHP”  ε πην ελδηαθέξνπζα ελφηεηα ςεθίζηεθε σο ε “Arrays” απφ ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπνπδαζηψλ, ελψ ε ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζα ςεθίζηεθε σο ε “Variables”. 

Απφ ηε Θ.Δ “ASP”  ε πην ελδηαθέξνπζα ελφηεηα ςεθίζηεθε σο ε “Forms”, κε ηηο ελφηεηεο 

“Procedures” θαη “Cookies” λα αθνινπζνχλ. Ωο ε ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζα ςεθίζηεθε ε ελφηεηα 

“Syntax”. 

 

Γηάγξακκα 30 Καηαλνκή Δλδηαθέξνληνο ρξεζηώλ ζηα καζήκαηα ηεο Θ.Δ “PHP” 
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Γηάγξακκα 31 Καηαλνκή Δλδηαθέξνληνο ρξεζηώλ ζηα καζήκαηα ηεο Θ.Δ “ASP” 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε θνκκάηηα ζηηο ζεσξίεο ησλ καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

θάλεθαλ δχζθνια ζηνπο ρξήζηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ απάληεζε «Ναη» ελψ κφιηο 

12 ζπνπδαζηέο απάληεζαλ «Όρη». Τν ηειεπηαίν δηάγξακκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ θαη 

παξνπζηάδεη ηηο πην δχζθνιεο ζεσξίεο αλά Θ.Δ έηζη φπσο ηηο ςήθηζαλ νη ρξήζηεο. 

 
Γηάγξακκα 32 Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε γηα δπζθνιίεο ζηα θεθάιαηα ηεο Θεσξίαο 
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Γηάγξακκα 33 Οη πην δύζθνιεο ζεσξίαο αλά Θ.Δ 

Τα δηαγξάκκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ απφ εδψ θαη θάησ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία 

«Παξνπζίαζε», ελψ ην πξψην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνξά ζην ε 

παξνπζίαζε ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ κέζσ ηεο εθαξκνγή αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ ρξεζηψλ.  Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε ζρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ ρξεζηψλ 

απάληεζαλ φηη «Ναη» (Γηάγξακκα 34). Δλψ πην αλαιπηηθά ζην δηάγξακκα 35 θαίλνληαη νη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ρξήζηεο ζε πνζνζηά.  

 

Γηάγξακκα 34 Απνηειέζκαηα γηα ην εάλ ε παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηώλ 
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Γηάγξακκα 35 Πνζνζηά γηα ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ από ηελ παξνπζίαζε ησλ 

καζεκάησλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

Σην επφκελν δηάγξακκα δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο εάλ ε πιεξνθνξία 

πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην ζχζηεκα ήηαλ ππεξβνιηθή ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ρξεζηψλ. 

Λίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο ρξήζηεο απάληεζαλ «Όρη». Πηζαλά λα κπνξνχζε λα ππάξρεη 

ιηγφηεξν πιηθφ ζηελ πιαηθφξκα έηζη ψζηε λα κελ θαίλεηαη ηφζν πνιχ ζηνπο ρξήζηεο. Γηα ηελ 

επφκελε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην πφζν αλαιπηηθή ζεσξνχζαλ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ην ζχζηεκα, νη γλψκεο ήηαλ ζρεδφλ κνηξαζκέλεο (18 είπαλ λαη, 22 φρη). 

 

Γηάγξακκα 36 Απνηειέζκαηα ρξεζηώλ γηα ηελ πνζόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππήξρε ζην 

ζύζηεκα. 
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Γηάγξακκα 37 Απνηειέζκαηα ρξεζηώλ γηα ην πόζν αλαιπηηθή ήηαλ  ε πιεξνθνξία πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην ζύζηεκα. 

 

Τα δηαγξάκκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ απφ εδψ θαη θάησ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία 

«Γηεπαθή Φξήζηε» πξψην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνξά ζηελ θαηαλνκή 

ηεο δπζθνιίαο κέρξη νη ρξήζηεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δίλαη ελδεηθηηθφ 

φηη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο απνηεινχλ ην 3% ηνπ δείγκαηνο. Τν 50% ησλ ρξεζηψλ επέιεμε ηελ 

θαηεγνξία «Πνιχ». Αξθεηά κεγάιν ήηαλ θαη ην δείγκα πνπ επέιεμε πάξα πνιχ (37%), έλα 

ζηνηρείν πνπ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ. Αμίδεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη κφλν ην 7% επέιεμε ηελ 

θαηεγνξία «Αξθεηά». 

 

Γηάγξακκα 38 Απνηειέζκαηα ρξεζηώλ γηα ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο: Κεθάιαηα 

Θεσξίαο θαη Τεζη. Εεηήζεθε ινηπφλ απφ ηνπο ρξήζηεο λα απαληήζνπλ πνην απφ απηά ηα δχν 
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ζηνηρεία ζεσξνχλ φηη βνήζεζε πνην πνιχ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οη απαληήζεηο φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ήηαλ ελδεηθηηθέο. Οη καζεηέο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

θαζεγεηέο ζεσξνχλ πσο ην πην βνεζεηηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηεινχλ ηα 

ηεζη θαη φρη νη Θεσξίεο. 

 
Γηάγξακκα 39 Απνηειέζκαηα ρξεζηώλ γηα ην πνην από ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ζεσξνύλ πην 

βνεζεηηθό 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε θαηά πφζν ήηαλ εχθνιν λα δηαβαζηεί ην θείκελν κέζα 

απφ ηα θεθάιαηα ηεο ζεσξίαο κε ηε κνξθή πνπ παξνπζηάζηεθε. Οη γλψκεο είλαη ρσξηζκέλεο. 

Τν 90% ησλ ρξεζηψλ απάληεζε είηε «Πνιχ» είηε «Αξθεηά». Τα πνζνζηά απηά είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά θαζψο νη ρξήζηεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζπλήζσο έρνπλ δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ηεο ζεσξίαο. 

 

Γηάγξακκα 40 Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ δελ αληηκεηώπηζε πξόβιεκα ζηελ αλάγλσζε ηεο 

Θεσξίαο 

Σηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή 

γηα ηελ επεμήγεζε δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηα βξήθε 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ελζνη Γιαννοποφλου 

Μοντελοποίηςη Χρηςτϊν και τερεότυπα για Προςαρμοςτικότητα ςε Περιβάλλοντα 

η-Μάθηςησ (e-learning) 

πνιχ επεμεγεκαηηθά θαη δελ αληηκεηψπηζε θάπνην πξφβιεκα. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ην 30% 

απηψλ πνπ απάληεζαλ επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία «Πάξα πνιχ». Μφλν έλα 3% επέιεμε ηελ 

θαηεγνξία «Μέηξηα». 

 

 

Γηάγξακκα 41 Δπθνιία ζηελ αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζηνινγία ησλ εηθνληδίσλ ηεο εθαξκνγήο 

Σηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε 

ζηελ επθνιία πεξηήγεζεο κέζα ζηελ εθαξκνγή ηα απνηειέζκαηα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ 

ελζαξξπληηθά. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ην 50% ησλ ρξεζηψλ βξήθαλ 

«Πνιχ εχθνιε» ηελ πεξηήγεζε κέζα ζηελ εθαξκνγή. Τν 25% επέιεμε ην «Αξθεηά», ελψ ην 

17% «Πάξα Πνιχ». 

 

Γηάγξακκα 42 Δπθνιία πεξηήγεζεο ζηελ εθαξκνγή 

Τν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ρξεζηψλ αθνξνχζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ παξνπζηάζηεθε. Σε απηή ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο είραλ 

δηαζπνξά κεηαμχ ηνπο. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (37%) απάληεζε «Πνιχ αμηφπηζηεο» ελψ έλα 

25% «Αξθεηά αμηφπηζηεο».  
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Γηάγξακκα 43 Αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα από ηελ εθαξκνγή από ηνπο 

ρξήζηεο 

Όζνλ αθνξά ζηελ επάξθεηα ηεο χιεο πνπ αμηνινγήζεθε κέζα απφ ηα ηεζη ζε ζρέζε κε 

ηα θεθάιαηα ζεσξίαο, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ απάληεζε φηη ήηαλ «Αξθεηά» επαξθήο (62%). 

Σε πνζνζηφ 30% νη δηδάζθνληεο απάληεζαλ φηη ε χιε πνπ θαιχθζεθε κέζα απφ ηα ηεζη ήηαλ 

«Πνιχ» επαξθήο.  

 

Γηάγξακκα 44 Αξθεηά θαιή θξίζεθε από ηνπο ρξήζηεο ε θάιπςε ηεο ύιε κέζσ ησλ ηεζη 

αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα ζεσξίαο 

Τα ηξία ηέηαξηα ησλ ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζεσξνχλ φηη κέζσ ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο 

ζίγνπξα επηβνεζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Γηάγξακκα 45). Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή 

ησλ ρξεζηψλ πνπ απάληεζαλ 10 κφλν ήηαλ γπλαίθεο θαη 30 ήηαλ άλδξεο (Γηάγξακκα 46).  
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Γηάγξακκα 45 Η πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηώλ επέιεμε ην λαη ζαλ απάληεζε. 

 

 

Γηάγξακκα 46 Καηαλνκή ρξεζηώλ αλά θύιιν 
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Συμπεράσματα 

Σηε Μεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή, κε ηίηιν «Μνληεινπνίεζε Φξεζηψλ & Σηεξεφηππα γηα 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε πεξηβάιινληα ε-κάζεζεο (e-learning)» αλαιχζεθαλ νη ηερληθέο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη 

ηε δηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Θεσξίαο θαη ηεζη αμηνιφγεζεο αλά Θεκαηηθή Δλφηεηα. Αξρηθά έγηλε 

κηα κειέηε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ησλ επθπψλ δηδαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε Ζ/Υ, αλαιχζεθαλ 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο θαζψο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ. 

Σηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηφζν κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζα είρε κηα ηέηνηα εθαξκνγή άιια ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ζρεδηαζηεί ε εθαξκνγή 

γεληθφηεξα, αιιά θαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηελ ππνζηήξηδε, εηδηθφηεξα, έηζη ψζηε λα είλαη 

επέιηθηε θαη εχθνιε ζηε ρξήζε απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην νη 

ηειεπηαίνη λα έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. Μεηά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ πξσηφηππνπ απηνχ ζπζηήκαηνο, ην ηειεπηαίν αμηνινγήζεθε απφ δχν νκάδεο ρξεζηψλ: 

εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Τέινο, αλαιχζεθε ιεπηνκεξέζηαηα ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε εθαξκνγή απηή γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ μερσξηζηά. Σε θάζε νκάδα ρξεζηψλ 

παξέρνληαη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο κε επίθεληξν πάληα ηελ κέγηζηε ρξεζηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο, θαη ηελ επθνιία πνπ απηή πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο.  

Σηελ εθαξκνγή απηή νη ρξήζηεο κπνξνχλ αθνχ δηαιέμνπλ θάπνηα απφ ηηο Θεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην ζχζηεκα λα δηαβάζνπλ θεθάιαηα ζεσξίαο, λα θάλνπλ ηεζη, λα 

δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζε απηά ηα ηεζη, αιιά θαη λα δνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαζεγεηή 

πνπ ηνπο επηβιέπεη ή αλ απηφο δελ έρεη δψζεη θάπνηα αμηνιφγεζε λα δνπλ ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην επίπεδν γλψζεο 

ηνπ ρξήζηε εμάγεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ζηνηρεία κέζα απφ κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ην 

ρξφλν πνπ έθαλε λα νινθιεξψζεη ην ηεζη αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηε βαζκνινγία πνπ 

ζπγθέληξσζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. Έηζη ζηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηφ γηα ην ζχζηεκα λα 

πξνηείλεη ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο. Αλ 

έλαο ρξήζηεο έρεη θάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ηεζη, ζηα επφκελα ηεζη ιακβάλεηαη ππφςε ην 

επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ ρξήζηε φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επίδνζή ηνπ ζηα πξνεγνχκελα 

ηεζη.  

Οη θαζεγεηέο απ’ ηελ πιεπξά ηνπο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα Θεκαηηθή 

Δλφηεηα θαη λα εγγξαθνχλ ζε απηή έηζη ψζηε λα ηελ αλαιάβνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

θεθάιαηα ζεσξίαο ζε απηή ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα αιιά θαη λα ηα ελεκεξψζνπλ. Δπίζεο κπνξνχλ 

γηα θάζε θεθάιαην ζεσξίαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηεζη αμηνιφγεζεο, αιιά θαη 

λα εθηειέζνπλ ζε απηά πξάμεηο ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο. Τέινο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα 
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ηεζη θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλα εθπαηδεπφκελν πνπ επηβιέπνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο  αμηνιφγεζεο ζηα ηεζη απηά.  

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ παξνχζα 

εθαξκνγή. Οη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο, ηα θεθάιαηα ζεσξίαο, ηα ηεζη αιιά θαη νη ρξήζηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή απηή είλαη ελδεηθηηθά θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε 

αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο απηήο.   

Ζ εθαξκνγή έρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Δίλαη δπλαηφλ λα εκπινπηηζηεί κε δπλαηφηεηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ 

θαη ησλ ρξεζηψλ. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εμάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηή κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζηνχλ θαη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θαιχηεξε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα βνεζεζνχλ θαη νη θαζεγεηέο ζηελ εμαγσγή ελφο πην αζθαινχο θαη 

αθξηβνχο ζπκπεξάζκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπφκελνπ. 

Τέινο, ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε έλλνηα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

ηεζη απηψλ. Δπεηδή φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ  ε ππνβνιή ελφο ζπνπδαζηή ζε κηα 

δηαδηθαζία  ζπλερψλ εξσηήζεσλ θνπξάδεη ηνλ ρξήζηε, ηα ηεζη ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα 

είλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε, δειαδή ε αθνινπζία ησλ εξσηήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηαπηφρξνλα ζχληνκε άιια θαη αθξηβήο. Με ιίγα ιφγηα, ν ρξήζηεο δελ ζα είλαη αλαγθαζκέλνο λα 

απαληά έλα κεγάιν ζχλνιν εξσηήζεσλ γηα λα κπνξεί ν θαζεγεηήο λα ηνλ αμηνινγήζεη θαη 

ηαπηφρξνλα λα θαζνδεγήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ην ζχζηεκα κε έλαλ 

αζθαιή ηξφπν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ε εθαξκνγή επεθηαζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε απηφκαηε επηινγή απφ ην ζχζηεκα εξσηήζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ελφο ηεζη 

αλάινγα κε ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο 

ρξήζηεο απαληάεη ζσζηά ζε έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, λα είλαη δπλαηφλ ην ζχζηεκα λα αιιάδεη 

ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ έηζη ψζηε λα ηνπ δίλεη άιιεο πνπ είλαη πην θνληά ζην επίπεδν 

γλψζεο ηνπ. 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο επέθηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζην ζηήζηκν ηεο 

εθαξκνγήο απηήο είλαη ζε πνην ζεκείν θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα πξέπεη λα ηεξκαηίδνπλ ηα ηεζη 

(θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ) θαζψο επίζεο θαη πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ιακβάλνληαη κεηά ην πέξαο ησλ ηεζη απηψλ, έηζη ψζηε ηα ηειεπηαία λα αμηνινγνχληαη 

θαηάιιεια. 
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