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Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

Περίληψη 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο, αθνξά  ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ κε πεξηερφκελν  ζην νπνίν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπ ζρνιείνπ 

γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, αλαθνίλσζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο, άκεζα. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη ελφηεηεο: πξνηεηλφκελσλ ειεθηξνληθψλ 

δηεπζχλζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη πξνηεηλφκελσλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πξνο αλάγλσζε. Πέξα απφ ην 

ελεκεξσηηθφ πεξηερφκελν, ππάξρεη θαη ε ελφηεηα πνπ πεξηέρεη κία εθαξκνγή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο 

επηινγήο κέζα απφ ηελ νπνία ν καζεηήο κπνξεί λα δνθηκάζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηα δηαζέζηκα καζήκαηα 

αλά ηάμε.  

 Δθηφο φκσο απφ απηή ηελ πινπνίεζε, δεκηνπξγήζακε ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή εξσηήζεσλ 

ζηελ πιαηθφξκα Android ηεο Google γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ιεηηνπξγηθφ. θνπφο καο είλαη λα αλαθαιχςνπλ νη καζεηέο θαη απηή ηελ επηινγή ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε κφξθσζή ηνπο, θαζψο θαηά θχξην ιφγν απηέο νη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ςπραγσγία θαη κφλν, απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πνιχ πην δειεαζηηθφ γηα 

ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε έλα κηθξφ ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο ζηε θνξεηή ζπζθεπή παξά ζηνλ 

ππνινγηζηή ή ζε θάπνην άιιν "θιαζηθφ" κέζν. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ γιψζζα PHP ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

HTML, ηελ JavaScript θαη ηελ SQL (γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ).  

 Γηα ηελ android εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java κε ηηο 

επεθηάζεηο ηνπ SDK ηεο Google θαη γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ, ηελ SQLite. 
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Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

Abstract 

The subject of this thesis deals with the creation of a website for an elementary school, with content that 

can be accessed by students and their parents, in order to get informed about the activities, 

communication and information of the school unit directly. There are also sections such as: recommended 

websites and recommended literary books. In addition to the informative content, there is a section that 

contains an application of multiple choice questions through which the students can test their knowledge 

of the courses available per class. 

 Apart from this implementation, we have created the corresponding application on Google's 

Android platform for mobile devices that support the OS. Our aim is that students discover this option as 

well in terms of training and education, because the mobile devices are commonly used for entertainment 

only. In that way, it is much more tempting for students to engage in a multiple choice test on the mobile 

device than on a computer or any other typical way. 

 For the website, we used the PHP language in conjunction with HTML, JavaScript and the SQL 

(for the database). 

 For the android application, we used the Java programming language with extensions of the 

Google SDK and for the database we used the SQLite. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο, είλαη λα ελεκεξψζεη, λα επηκνξθψζεη θαη λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη λα 

πξνζθέξεη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο, κέζα 

απφ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηζηνζειίδα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

εηζάγνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή, ή ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηε ζειίδα, ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρνπλ θαη νη θαηεγνξίεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ εμσζρνιηθφ πεξηερφκελν γηα 

πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ. Καηαζθεπάζακε δχν εθδφζεηο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ πξψηε 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ε δεχηεξε κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηελ Android πιαηθφξκα ηεο Google. Να ζεκεηψζνπκε φηη ε Android εθαξκνγή, δελ απαηηεί 

ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη, έηζη κπνξεί νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ν καζεηήο λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζεη. 

1.2 Ιστοσελίδα 

ε φ,ηη αθνξά ην ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα παξέρεη ην επηκνξθσηηθφ πεξηερφκελν, ππάξρεη κηα 

εθαξκνγή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο πνπ θαιχπηεη ηηο πέληε απφ ηηο έμη ηάμεηο (Γεπηέξα έσο θαη 

Έθηε) ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε χιε πνπ βαζίδεηαη ζηα βηβιία ηνπ ΟΔΓΒ (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ). Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά ηάμε, αλά κάζεκα, ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο (εχθνιεο - δχζθνιεο) αιιά θαη σο πξνο ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηεο χιεο. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ν καζεηήο γηα ην ηεζη πξνεηνηκαζίαο, κπνξεί λα επηιέμεη ηελ χιε πάλσ 

ζηελ νπνία επηζπκεί λα δνθηκάζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, ελψ ζηε δηαδηθαζία ησλ επαλαιεπηηθψλ αζθήζεσλ 

(ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη δηαζέζηκε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηνπ καζεηή), ε εθαξκνγή 

ειέγρεη απηφκαηα ηελ ηάμε ηνπ καζεηή, ην επίπεδφ ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη ην ηεζη ζε ζρέζε 

κε ηελ εκεξνκελία πνπ παξαδφζεθαλ ζαλ χιε ζην ζρνιείν νη εξσηήζεηο. Σα ζηνηρεία εηζαγσγήο ηνπ 

καζεηή ζην ζχζηεκα είλαη κνλαδηθά θαη δίλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί ν 

καζεηήο λα βιέπεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηζηνξηθφ απφ πιεπξάο ησλ πην πξφζθαησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη 

θπζηθά ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πξφνδφ ηνπ. Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

δηαρεηξηζηή ηεο, λα ηξνπνπνηεί θαη λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα ηεο. Οη αλαθνηλψζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

πξνηεηλφκελα βηβιία θαη δηεπζχλζεηο φπσο επίζεο θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο, έρνπλ δνζεί εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζην 

ζθνπφ ηεο επηκφξθσζεο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα βιέπεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ εμέιημε ηνπ θάζε καζεηή 

θαη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρεη θάλεη ε εθαξκνγή ζηελ θαξηέια ηνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ 

εξσηήζεσλ, εθεί έρεη δνζεί έκθαζε ζηε γξήγνξε πεξηήγεζε (κε κία ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο)  αιιά θαη 

ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ εξσηεκάησλ. 

1.3 Φορητές συσκευές 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ βαζίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ Android ηεο Google, 

πηνζεηήζακε ην θνκκάηη ηεο "πξνεηνηκαζίαο" απφ ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή ηεο ηζηνζειίδαο. Απηφ έγηλε 

έρνληαο σο ζθεπηηθφ θαη σο ζηφρν φηη νη καζεηέο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ην δνπλ πεξηζζφηεξν ζαλ έλα 

παηρλίδη γλψζεο πνπ βέβαηα ζα έρνπλ θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ χιε (βάζε ηνπ κήλα), ην 

πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ θαη  ην κάζεκα πνπ επηζπκνχλ λα εμαζθεζνχλ. Γειαδή, δελ ππάξρεη ν ηνκέαο 

πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο βαζκνινγίαο ζε πξνθίι πνπ είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε καζεηή ψζηε λα 

κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ "παηρληδηνχ", δψζακε ηε 

δπλαηφηεηα κε γξαθηθά εηθνλίδηα (εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή) κηαο πην  

ραξαθηεξηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο. Αθφκα, γηα λα εληζρπζεί απηή ε αίζζεζε, πξνζζέζακε ηε δπλαηφηεηα 
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εηζαγσγήο νλφκαηνο ζην ηέινο θάζε γχξνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

απφ παξαπάλσ άηνκα, ελψ παξάιιεια λα κπνξεί λα μερσξίζεη ν θαζέλαο ηηο επηδφζεηο ηνπ. 

1.4 τόχος 

Δπηδίσμή καο είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ λα γίλεη πην ελεξγφο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ δελ 

βξίζθνληαη ηα παηδηά ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Δπηζπκνχκε λα θάλνπκε πην θηιηθή, πξνζηηή θαη 

δειεαζηηθή ηε κάζεζε ζε απηέο ηηο ειηθίεο, θαζψο ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπ. 

Παξάιιεια φκσο ζα κπνξεί θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαηεξεί ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπ, 

εχθνια, αλά πάζα ζηηγκή, κε πνιιά πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηα ηππηθά δηαγσλίζκαηα εληφο 

ηάμεο. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο, δίλεη κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο θαη ειαζηηθφηεηα ζηηο 

πηπρέο πνπ ζέιεη λα εκβαζχλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σέινο, νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο 

ηζηνζειίδαο βνεζνχλ θαη ηνπο γνλείο, έηζη ψζηε θαη εθείλνη λα δηαηεξνχλ κία ζηελφηεξε επαθή κε ηηο 

εμειίμεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ παξάιιεια κε ηε θφξκα επηθνηλσλίαο, κπνξνχλ είηε εθείλνη, είηε νη 

καζεηέο, λα αλαθέξνπλ ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη εξσηήκαηα πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο. Έηζη 

επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ ε αιιειεπίδξαζε γνλέσλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιείνπ. 
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Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

2. Ανασκόπηση Πεδίου 

2.1 Σεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Σ.Π.Ε.) στην 

Εκπαίδευση 

Δίκαζηε ζηελ επνρή ηεο γλψζεο, πνπ ζπλερψο απμάλεηαη θαη γξήγνξα αλαλεψλεηαη. ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν, νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, απμάλνληαη ζπλερψο, γη' απηφ θαη 

απαηηείηαη αλαπξνζαξκνγή ζε απηέο. Ζ εθπαίδεπζε, επίζεο, αιιάδεη θαη  εθζπγρξνλίδεηαη 

ελζσκαηψλνληαο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο φπσο ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο. 

 ηελ Διιάδα ε πιεξνθνξηθή άξρηζε λα δηδάζθεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 80 ζηα Σερληθά 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (Σ.Δ.Λ.), ζηε ζπλέρεηα ζηα Δπαγγεικαηηθά Πνιπθιαδηθά Λχθεηα (Δ.Π.Λ.) ην 

1983-85, αξγφηεξα ζηα Γπκλάζηα ην 1992 θαη έπεηηα ζηα Λχθεηα ην 1998. Σν 1997-98, εθπνλήζεθε ην 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. πνπ αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ην Γεκνηηθφ 

ρνιείν θαη Γπκλάζην, δίλεηαη ζεκαζία ζηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. ην 

Λχθεην, ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ. ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα, κε δχν θχθινπο ζπνπδψλ, ιεηηνχξγεζε ζηνλ 

ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. 

 Μέζσ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (www.sch.gr) Λχθεηα, Γπκλάζηα, Γεκνηηθά ρνιεία θαη 

Νεπηαγσγεία, έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απφ ην 1997, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Οδχζζεηα", 

πνπ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Τινπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

ηε Γηεχζπλζε Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηψλ (ΗΣΤ) πνπ ζρεδίαζε θαη αλέιαβε ηελ ηερληθή ζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο 

ησλ 19 έξγσλ. Με ηα αλσηέξσ, επηηπγράλεηαη ε έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ζηελ θαζεκεξηλή ρνιηθή Γξαζηεξηφηεηα ζε 385 ζρνιεία θαη ζην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Τ.Π.Δ.Π.Θ. Ζ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, πξαγκαηνπνηείηαη απφ: 

α) Σελ επηκφξθσζε θαη ζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, απφ εηδηθεπκέλνπο επηκνξθσηέο. 

β) Πιήξεο εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ ζπλδεδεκέλσλ ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα ην ζχλνιν ησλ ρνιείσλ. 

γ) Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002. ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο "Οδχζζεηα", επηκνξθψζεθαλ 5500 εθπαηδεπηηθνί 385 ρνιείσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

απφ 125 εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Μέζσ ηνπ Γ' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψζεθαλ κε ηελ πξάμε 

"Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε" θαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" ην 2002 θαη κεηά. Οη 

Δθπαηδεπηηθνί θπξίσο εθπαηδεχνληαη κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Α' θαη Β' επίπεδν πνπ ζηε 

ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρηεθαλ θαη ρνξεγείηαη βεβαίσζε επηηπρνχο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Με ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (ΦΔΚ 1471/22-11-2002), 

δηδάζθνληαη νη Σ.Π.Δ. ζαλ μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ επέιεγαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε 

δήισζή ηνπο. κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζε εγθχθιην ζηηο 3-6-2010, ε Πιεξνθνξηθή 

δηδάζθεηαη σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε 800 Γεκνηηθά ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ). 
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Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

 ηε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ (www.e-yliko.gr), βξίζθνπκε ζπιινγή κε ηίηινπο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ γηα 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είηε αγνξάζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ έξγσλ, 

είηε είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Σα ινγηζκηθά πνπ έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

έρνπλ ζρεηηθή έλδεημε θαηαιιειφηεηαο. 

 Ζ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ ζηελ Δθπαίδεπζε, δπζρεξαίλεηαη απφ ην φηη δελ ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο Ζ/Τ αλά αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπσο θαη γηα λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο, 

πνιιέο θνξέο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κε αλαλέσζεο ηνπ πιηθνχ. Άιινο ιφγνο, είλαη φηη ζε ιίγα κφλν 

ζρνιεία, ππάξρεη δίθηπν ζε φιεο ηηο αίζνπζεο. Σε ρνιηθή ρξνληά 2010-2011, 800 ρνιεία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απέθηεζαλ απφ 10 θαηλνχξηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο κε ηελ Πξάμε 80 θαη 

ηα  Γπκλάζηα δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο κε ηελ πξάμε 78. Ζ αλαλεσκέλε ππνδνκή ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, 

βνεζά ηηο Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο θαη δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία, φισλ ζρεδφλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Βέβαηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, είλαη ρσξίο αλαλέσζε ππνδνκψλ θαη πιηθνχ πνιιά ρνιηθά 

Δξγαζηήξηα, ιφγσ ηεο κηθξήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

 πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε απφ ζπλερή επηκφξθσζε γηα λα 

εθζπγρξνλίζνπλ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

Δθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ ηνπο, γηα λα αηζζαλζνχλ πεξηζζφηεξν έηνηκνη λα 

εθαξκφζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε, ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

2.2 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

ήκεξα αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τπάξρεη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο 

καζεηέο. ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, είηε σο 

επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο, είηε σο κέζν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, είηε σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο, 

είλαη κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη κηα απφ ηηο εθαξκνγέο 

ηεο ηερλνινγίαο πνπ παξάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν κάζεζεο. 

 Με ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, κπνξνχκε λα δηδάμνπκε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν βαζηδφκελνη 

ζε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή. 

Ζ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, δελ έρεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

πθίζηαηαη, γη' απηφ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο πιηθνχ σο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ππάξρνπλ δπζθνιίεο. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Paterson & Stricland 1986), ζε: 

 

Λογιζμικό Δξάζκηζηρ (Drill and Practice) 

Με απηνχ ηνπ είδνπο ην ινγηζκηθφ, κπνξνχλ νη καζεηέο λα εμαζθνχληαη ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο πνπ ηνπο δηδάζθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μπνξεί λα ειέγρεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, 

απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ ν καζεηήο ζα απαληά θαη αμηνινγείηαη αλάινγα κε ην πφζεο ζσζηέο 

απαληήζεηο έδσζε. (ε παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθφ) 

 

Λογιζμικό Παποςζίαζηρ (Tutorial) 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα λα παξνπζηάδεη χιε πνπ δηδάρηεθε ή ήηαλ αδίδαρηε. Πεξηιακβάλεη 

νζφλεο βνήζεηαο (help screen) κε παξαδείγκαηα, έλλνηεο, θείκελα θαη βίληεν. Σν θαιχηεξν ζα ήηαλ λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα  πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ησλ εμεηαδφκελσλ. 

 

Δκπαιδεςηικά Παισνίδια (Educational Game) 

Μέζα απφ παηγληψδε κνξθή, απνθηνχλ νη καζεηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ γη' απηνχο είλαη 

ειθπζηηθέο ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ. Έλα θαιήο πνηφηεηαο παηρλίδη, κπνξεί λα 

ζπκβαδίδεη κε ζηφρνπο καζεζηαθνχο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 
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πνπ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απνθηνχλ νη καζεηέο 

γλψζεηο  αιιά θαη θίλεηξν, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. 

 

Λογιζμικό Πποζομοίωζηρ (Simulation) 

Με απηφ, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δνθηκάδεηαη ε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ηνπ ρξήζηε. ην ζρνιείν ε 

πξνζνκνίσζε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ π.ρ. ζα ήηαλ επηθίλδπλν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα 

πείξακα ρεκείαο ή θαη ιφγσ θφζηνο θαη ρξφλνπ, δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, λα εμαζθεζνχλ. 

Γίλεηαη "δσληαλή αλαπαξάζηαζε" ζηελ νζφλε θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σα ινγηζκηθά απηά 

ζηεξίδνληαη ζε ζεηξά αιγφξηζκσλ πνπ αιιάδνληαο νη καζεηέο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ, βιέπνπλ ην 

απνηέιεζκα. 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (Ράπηεο θαη Ράπηε 1999): 

"α) Σελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά, θαη πνπ 

είλαη εθείλεο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ν καζεηήο. 

β) Σελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ (κε ηε ρξήζε ελδηαθεξφλησλ ζελαξίσλ, 

γξαθηθψλ, εηθφλσλ, θίλεζεο, ήρνπ, θιπ). 

γ) Σελ νινθάλεξε γηα ην παηδί ζρέζε ησλ επηδξάζεψλ ηνπ κε ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ." 

 

Λογιζμικό Δπίλςζηρ Πποβλήμαηορ (Problem Solving) 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα κε βάζε γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Αθνξκή γηα 

εθαξκνγή δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Κάλνληαο ρξήζε απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ, 

βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ξεθηλνχλ κε εθαξκνγή θαλφλσλ - αξρψλ θαη ηέινο εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη δίλνπλ ιχζεηο. 

 

Πεπιβάλλονηα Δικονικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ (Virtual Reality) 

Απηέο νη ηερλνινγίεο, κέρξη ζηηγκήο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίπεδν έξεπλαο θαη ζε κηθξφ βαζκφ ζηελ 

εθπαίδεπζε ιφγσ απαηηήζεσλ εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκήο. Έρνπλ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε ζηνλ ρξήζηε θαη 

αλάινγα ηηο ελέξγεηέο ηνπ, αληαπνθξίλνληαη. Όια απηά βνεζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ελζνπζηάδνπλ ηνπο καζεηέο. 

2.3 ύνταξη Ερωτηματολογίου 

Οη εξσηήζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ην πλεχκα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Γηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ. Ζ δηαηχπσζή ηνπο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην  γηα ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ. Ζ δηάξθεηα θαη ν ρξφλνο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο νη καζεηέο γηα λα απαληνχλ θαη ε δπζθνιία ησλ εξσηήζεσλ, ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα 

σο πξνο απηά ηνπ κέζνπ καζεηή θαη είλαη πνιιαπιήο επηινγήο. νη καζεηέο δηεπθνιχλνληαη γηαηί δελ 

απαηηείηαη αληηγξαθή ηεο εθθψλεζεο αιιά θαη' επζείαλ απάληεζε ζηνλ Τπνινγηζηή κε απιφ ηξφπν, 

δειαδή κε έλα θιηθ. 

 Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Βνεζνχλ ζηελ 

αλαθεθαιαίσζε φισλ ησλ ελνηήησλ ησλ καζεκάησλ πνπ επηιέμακε, δειαδή: 

ησλ Μαζεκαηηθψλ B' Γεκνηηθνχ (κφλν ηελ πξνπαίδεηα) 

ηεο Ηζηνξίαο Γ' Γεκνηηθνχ 

ηεο Ηζηνξίαο Γ' Γεκνηηθνχ 

ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Γ' Γεκνηηθνχ 

ηεο Ηζηνξίαο Δ' Γεκνηηθνχ 

ηεο Γεσγξαθίαο Δ' Γεκνηηθνχ 

ηεο Γεσγξαθίαο η' Γεκνηηθνχ 

 πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ είλαη 546 κε ηέζζεξηο δπλαηέο επηινγέο ζε θάζε κία 

εξψηεζε γηα ην καζεηή. Ωο πξνο ην δηαρσξηζκφ ζε εχθνιεο θαη δχζθνιεο αζθήζεηο, απηφ αθνξά καζεηέο 
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κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηάζπαζε πξνζνρήο, νπφηε θαη ιχλνπλ ηηο εχθνιεο εξσηήζεηο πνπ είλαη 

κηθξέο, επθνινλφεηεο, έρνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ απάληεζεο (επηινγή πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) θαη έηζη κπνξνχλ λα θαιιηεξγνχλ θαη απηνί νη καζεηέο ηηο λνεηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο, ζπλεηδεηνπνηψληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπο. ε θαηεγνξία "δχζθνιεο" 

εξσηήζεηο αθνξά φινπο ηνπο άιινπο καζεηέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα. Απαηηνχλ 

θξηηηθή, δεκηνπξγηθή ζθέςε, πνιχ θαιή γλψζε ηεο χιεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Τπάξρνπλ 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ "ζεκείσζε ηε ιάζνο πξφηαζε", πξνηάζεηο κε ην "δελ", νπφηε απαηηείηαη πξνζνρή 

θαη θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο γηα ην ηη ηνπο δεηείηαη. 

2.4 Παιδαγωγική Θεώρηση 

Σν ινγηζκηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο, δηεξεπλεηηθφ 

γηαηί νηθνδνκεί ζηνπο καζεηέο ηε γλψζε βαζηδφκελν ζηελ αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο νμχλνληαο θαη αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο κε απφθηεζε γλψζεσλ θαη επίιπζε 

αζθήζεσλ, θαιιηεξγψληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο απνθηνχλ δεμηφηεηεο, αλαθαιχπηνπλ, 

δεκηνπξγνχλ, αλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο. Ζ πιεξνθνξηθή γεληθά, δηαρέεηαη ζηα επηκέξνπο δηδαθηηθά 

αληηθείκελα φισλ ησλ καζεκάησλ θαη δίλεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ απφθηεζε γλψζεο. Γηεπθνιχλεη 

αθφκε ηε δηαθνξνπνίεζε θαζελφο καζεηή ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζηνηρεία ηνπ. 

Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγίαο, εμαηνκηθεχεηαη ε παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ζθνπφ ηε 

δηφξζσζε, ηελ εκπέδσζε, ηελ επαλάιεςε θαη ηελ επαλνξζσηηθή δηδαζθαιία. 

 Ο καζεηήο πνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο (θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ), ιχλεη - απαληά ηηο 

εχθνιεο εξσηήζεηο. Δληνπίδεη πνπ θάλεη ιάζνο, δνθηκάδεη φζεο θνξέο ζέιεη, ρσξίο λα έρεη ην θφβν ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ κε θαθή βαζκνινγία. Απφ παηδαγσγηθή άπνςε, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πνιινί 

αδχλαηνη καζεηέο απνζαξξχλνληαη απφ ηα ιάζε ηνπο. Ζ απελνρνπνίεζε ηνπ ιάζνπο, ηνπο βνεζά λα 

αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν δνθηκήο θαη ιάζνπο 

(φηαλ θάλνπλ εμάζθεζε). ηε ζρνιηθή ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο κε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, πνπ είλαη 

ζεκαληηθή γηα καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο, ηνπο βνεζά ηδηαίηεξα ζε πνιππιεζείο ηάμεηο. 

Γηεπθνιχλεηαη απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή απφ ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, νπφηε ε ηάμε 

ζπκκεηέρεη θαζνιηθά. 

 Αλ ε ηάμε είλαη ρσξηζκέλε ζε νκάδεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη εξγάδεηαη κε εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, ε αξρή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, βξίζθεη εδψ εθαξκνγή, γηαηί νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε 

νκάδεο, πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ηνπο, αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε, ζπδεηνχλ, ζπκπιεξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, 

αιιειεπηδξνχλ. Οη αδχλαηνη καζεηέο θαη απηνί πνπ δπζθνιεχνληαη, ελζσκαηψλνληαη ζηγά - ζηγά ζηελ 

νκάδα. Πέξα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αλεβαίλνπλ θνηλσληθά, ληψζνπλ ρξήζηκνη ζηελ νκάδα ηνπο, 

ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζνπλ γλψκεο - πξνηάζεηο, ηδέεο θαη ιχζεηο. Όινη νη καζεηέο έρνπλ αίζζεζε ηεο 

επζχλεο ηνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο. Αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε, ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πην 

ελεξγεηηθά αλαθαιχπηνληαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, φηαλ κάιηζηα ν 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη θίλεηξα, σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε νκάδαο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο θαη 

ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ηελ επηηπρία ζηηο αζθήζεηο επαλάιεςεο πνπ δίλνληαη. 

Διέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

Βιέπνληαο ηελ βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη, δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε ηπρφλ 

βειηίσζε ή κε πνπ παξνπζηάδνπλ φινη ή κεξηθνί καζεηέο γηαηί θαζέλαο έρεη δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηξφπν 

πνπ καζαίλεη. 

 Με ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, εθπιεξψλνληαη νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ, ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, είηε βνεζνχλ ην καζεηή λα 

πξαγκαηνπνηεί κηα κάζεζε ελεξγεηηθή πνπ ηνλ επραξηζηεί, δελ ηνλ αγρψλεη θαη πνπ κπνξεί λα έρεη 

παηγληψδε κνξθή. Μπνξεί, ελεξγεηηθά θαη κφλνο ηνπ, λα αλαθαιχπηεη ηε γλψζε. Ομχλεη ηε ζθέςε θαη 

βέβαηα απηφ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, εθαξκφδεη ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ζηελ απφθηεζή ηεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην ή ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

(εμαζθνχληαη δχν - δχν ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο) ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ηφζν νη καζεηέο φζν θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη καδί ηνπο, ζπδεηνχλ θαη ιχλνπλ απνξίεο θαη κε ηελ νκαδηθή κάζεζε, βνεζάεη ν 

έλαο ηνλ άιινλ, κηαο θαη δνπιεχνπλ φινη ζπγρξφλσο. Παξάιιεια θνηλσληθνπνηνχληαη θαη νη πην 
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θνβηζκέλνη θαη δεηινί καζεηέο, απνθηνχλ ζάξξνο, απηνπεπνίζεζε, αλεβαίλεη ε απηνεθηίκεζή ηνπο. 

πλεζηαικέλα παηδηά ραίξνληαη λα καζαίλνπλ γηαηί είλαη κέιε ηεο νκάδαο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν 

ζε απηήλ. Μπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ  θίινπο θαη ζπκκαζεηέο, λα ηα θαηαθέξλνπλ κηαο θαη 

πξσηχηεξα δίζηαδαλ. Όινη νη καζεηέο ζπκβάινπλ αλάινγα γηα λα επηηχρνπλ έλα θαιφ απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζα ηθαλνπνηεί φιε ηελ νκάδα. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζπκβνπιεχεη θαη ππνδεηθλχεη ηξφπνπο βειηίσζεο 

ζηνπο καζεηέο ηνπ . 

 Οη καζεηέο απηναμηνινγνχληαη κεηά απφ αζθήζεηο εμάζθεζεο, έρνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ηη κπνξνχλ 

λα θαηαθέξνπλ, πφζν πξνφδεπζαλ αηνκηθά αλ ιχλνπλ ηηο αζθήζεηο κφλνη ηνπο γηα εκπέδσζε θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα επαλαιεπηηθά ηεζη. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ην είδνο ησλ αζθήζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα ιχλνπλ νη καζεηέο (εχθνιν ή δχζθνιν), είηε γηα εκπέδσζε, είηε γηα αμηνιφγεζε, νπφηε κεηά ην ηέινο 

ηνπο, απηφκαηα ζηα ηεζη αμηνιφγεζεο, έρεη ζηελ νζφλε ηνπ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Γηαπηζηψλεη ην 

επίπεδν απφθηεζεο γλψζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ή επαλαιακβάλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ή κπαίλεη ζε 

θαηλνχξηα ελφηεηα. 

2.5 υμπέρασμα 

Απφ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, αλαβαζκίδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζε ξφιν δηακεζνιαβεηή, ρξεζηκνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ σο κέζν, εξγαιείν, πεγή πιεξνθνξίαο, νδεγεί ην καζεηή ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ θαζεκεξηλά ζηνλ ελεκεξσκέλν απξηαλφ πνιίηε ηνπ κέιινληνο, ν νπνίνο 

εληάζζεηαη επηηπρεκέλα ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Πξνηείλνπκε νη εθπαηδεπηηθνί λα ελζαξξχλνληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 

ζρνιηθά βηβιία κε ηε ζπλεξγαζία Γηεπζπληψλ ρνιείσλ θαη ρνιηθψλ πκβνχισλ. Δίλαη αλάγθε λα 

αιιάμνπλ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο εξεπλά καδί κε ην καζεηή, ηνλ ελεκεξψλεη, ηνλ ζπκβνπιεχεη, ηνλ 

καζαίλεη "πψο λα καζαίλεη" θαη λα αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, βειηηψλνληαο έηζη ηε καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Μφλν έηζη ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζθνπφ έρεη λα αλαπηχμεη νιφπιεπξα ηνπο καζεηέο ζε απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηεο.  
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3. Ανάλυση 

3.1 Βοηθητικό λογισμικό 

 Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα PHP - HTML - CSS - JavaScript - SQL, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εθαξκνγή 

εμειηγκέλνπ ζεκεησκαηάξηνπ Notepad++ ε νπνία παξέρεηαη δσξεάλ. 

  Γηα ηελ ρξήζε θαη ηε δνθηκή ηνπ PHP θψδηθα ρξεζηκνπνηήζακε ην παθέην εθαξκνγψλ XAMPP 

πνπ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο PHP θαη ηελ εθαξκνγή PHPmyAdmin γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο MySQL ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ apache web server. Ζ θφξησζε ηεο ηζηνζειίδαο έγηλε κε 

ηνλ Google Chrome πεξηεγεηή κε αλάιπζε νζφλεο 1920x1080 pixels (αλαινγία 16:9). 

  ε φ,ηη αθνξά ηελ Java, ρξεζηκνπνηήζακε ηε δσξεάλ πιαηθφξκα αλνηρηνχ θψδηθα Eclipse, ζηελ 

νπνία πεξάζηεθαλ φια ηα πξφζζεηα πνπ αθνξνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ηεο Google (API - SDK packages). 

  Γηα ηελ SQLite ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εθαξκνγή: SQLite Browser. 

3.1.1 HTML 

Ζ HTML (HyperText Markup Language) είλαη ε θχξηα γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Γξάθεηαη ππφ κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εηηθέηεο, νη νπνίεο πεξηθιείνληαη 

κέζα ζε ζχκβνια «κεγαιχηεξν απφ» θαη «κηθξφηεξν απφ», κέζα ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηίζνπλ φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο. Ζ HTML επηηξέπεη ηελ 

ελζσκάησζε εηθφλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε ζειίδα, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο θφξκεο. Παξέρεη ηηο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο δνκεκέλσλ εγγξάθσλ (δειαδή 

εγγξάθσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ην πεξηερφκελν πνπ κεηαθέξνπλ θαη απφ ηνλ θψδηθα κνξθνπνίεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην θείκελν, φπσο θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, 

ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη άιια. Μπνξνχλ επίζεο λα ελζσκαηψλνληαη ζελάξηα εληνιψλ ζε 

γιψζζεο φπσο ε JavaScript, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ HTML. 

3.1.2 PHP 

H PHP (Hypertext Preprocessor) είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε 

δπλακηθφ πεξηερφκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ δηαθνκηζηή ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή θψδηθα HTML. Έρεη δαλεηζηεί πνιιά ζηνηρεία ηεο 

ζχληαμήο ηεο απφ ηε C, ηελ JAVA θαη ηελ Perl, ελψ έρνπλ πξνζηεζεί κεξηθέο κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο. 

Ζ PHP ιεηηνπξγεί θπξίσο σο θίιηξν, ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ έλα αξρείν ή κία ξνή πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν θαη / ή PHP νδεγίεο θαη έμνδν κηα άιιε ξνή δεδνκέλσλ? Ζ έμνδνο  είλαη ζε κνξθή HTML. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Δίλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. 

Ο θψδηθαο εθηειείηαη ζηνλ server (εμππεξεηεηή). 

Δίλαη εμαηξεηηθά απιή, αιιά πξνζθέξεη πνιιά πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα έλαλ επαγγεικαηία. 

Server-side scripting 

Δγγξαθή client-side GUI εθαξκνγψλ (Γξαθηθά πεξηβάιινληα ρξεζηψλ). 

Command line scripting. Μπνξνχκε λα θηηάμεηε έλα PHP script γηα λα ην ηξέρεη ρσξίο server ή browser. 
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3.1.3 CSS 

Ζ CSS (Cascading Style Sheets) είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γισζζψλ 

θχιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα 

γιψζζα ζήκαλζεο. Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε 

ζηηο γιψζζεο HTML θαη XHTML. Ζ CSS είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πξννξηζκέλε λα αλαπηχζζεη 

ζηπιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθψλεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη 

δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ HTML. Γηα κηα φκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε 

ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

3.1.4 JavaScript 

H JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε 

ηζηνζειίδεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ 

HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή, αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Δίλαη κηα scripting γιψζζα θαη απηφ ηελ θαηεγνξηνπνηεί ζηηο ειαθξηέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Μπνξεί λα εηζαρζεί ζε ζειίδεο HTML. 

Δίλαη εχθνιε. 

3.1.5 SQL 

H SQL (Structured Query Language) είλαη κία γιψζζα ππνινγηζηψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(Relational Database Management System, RDBMS). Ζ γιψζζα πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο 

θαη ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ζρεκάησλ θαη ζρεζηαθψλ πηλάθσλ, αιιά θαη 

ειέγρνπ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. 

Ζ γιψζζα SQL ππνδηαηξείηαη ζε δηάθνξα γισζζηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Clauses (φξνη), νη νπνίεο είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθέο, αιιά απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ησλ 

δειψζεσλ θαη εξσηήζεσλ. Expressions (εθθξάζεηο) πνπ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ είηε ηηο θιηκαθσηέο 

ηηκέο είηε πίλαθεο πνπ απνηεινχληαη απφ ζηήιεο θαη ζεηξέο ζηνηρείσλ. Predicates (θαηεγνξήκαηα) πνπ 

δηεπθξηλίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζαλ ζσζηφ ή ιάζνο. Queries (εξσηήκαηα) πνπ 

αλαθηνχλ ηα ζηνηρεία βαζηζκέλεο ζε εηδηθά θξηηήξηα. Statements (δειψζεηο) πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα 

επίδξαζε ζηα ζρήκαηα θαη ηα ζηνηρεία, ή πνπ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 

ζπλδέζεηο απφ άιια πξνγξάκκαηα. 

3.1.6 MySQL 

Ζ MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Σν πξφγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο 

πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζε έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

Δίλαη γξακκέλε κε βάζε ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ C θαη C++. 

3.1.7 SQLite 

Ζ SQLite απνηειεί έλα ζχζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ ζπκβαηφ κε ην ISO SQL πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα πνιιαπινχο πίλαθεο, triggers, θαη views. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 
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Δθηειείηαη κφλν αλά request, νπφηε δελ πηάλεη ρψξν ζηε κλήκε νχηε θαηαλαιψλεη επεμεξγαζηηθή ηζρχ 

(δειαδή, δελ είλαη sever). 

ηελ έθδνζε Windows, ππάξρεη κφλν έλα dll θαη έλαο command line client, δε ρξεηάδεηαη απνιχησο 

ηίπνηα άιιν. 

Γε ρξεηάδεηαη θακία ξχζκηζε. 

Απνζεθεχεη κηα βάζε ζε έλα κφλν αξρείν νπφηε είλαη πνιχ εχθνιε ε κεηαθνξά. 

Δμαηξεηηθά γξήγνξε. 

3.1.8 phpMyAdmin 

Σν εξγαιείν phpMyAdmin παξέρεη εθηεηακέλε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL ζην Γηαδίθηπν. 

Τπνζηεξίδεη κηα επξεία ιίζηα ιεηηνπξγηψλ κέζσ γξαθηθήο δηεπαθήο, φπσο ζρεηηθά κε πίλαθεο, πεδία, 

ζπζρεηίζεηο, επξεηήξηα, ρξήζηεο θαη δηθαηψκαηα. Παξάιιεια, είλαη δπλαηή θαη ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

εληνιήο SQL. 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

Πξνζπέιαζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

Γηαρείξηζε απνζεθεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ελαπζκάησλ. 

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ κέζσ CSV θαη SQL. 

Δμαγσγή ζε κνξθέο, φπσο CSV, SQL, XML, PDF, OpenDocument Text θαη Spreadsheet, Word, Excel, 

LATEX. 

Τπνζηήξημε αηηεκάησλ κέζσ παξαδείγκαηνο (QBE). 

3.1.9 Apache 

Ο Apache είλαη έλα ινγηζκηθφ εμππεξεηεηήο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (web). Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζε 

ηνπηθά δίθηπα ζαλ δηαθνκηζηήο ζπλεξγαδφκελνο κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ π.ρ. 

Oracle, MySQL. 

3.1.10 XAMPP 

Σν XAMPP είλαη έλα ρξήζηκν βνήζεκα πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπκε ηνλ ππνινγηζηή καο 

έλα web server θαη φρη κφλν. Πξννξίδεηαη θπξίσο γηα φζνπο ζέινπλ εχθνια θαη γξήγνξα λα 

εγθαηαζηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ, ηνπηθά ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπο, εθαξκνγέο γηα ην δηαδίθηπν. 

Σν XAMPP είλαη έλα παθέην πξνγξακκάησλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, αλνηθηνχ θψδηθα θαη αλεμαξηήηνπ 

πιαηθφξκαο ην νπνίν πεξηέρεη ην εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ HTTP Apache, ηε βάζε ηζηνζειίδσλ 

MySQL θαη έλα δηεξκελέα γηα ζελάξηα γξακκέλα ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη Perl.  

3.1.11 XML 

H XML (Extensible Markup Language) είλαη κία γιψζζα ζήκαλζεο, πνπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ 

γηα ηελ ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ.  

Ζ XML ζρεδηάζηεθε δίλνληαο έκθαζε ζηελ απιφηεηα, ηε γεληθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν. 

Δίλαη κία κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ θεηκέλνπ, κε ηζρπξή ππνζηήξημε Unicode γηα φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ 

θφζκνπ. Αλ θαη ε ζρεδίαζε ηεο XML εζηηάδεη ζηα θείκελα, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε απζαίξεησλ δνκψλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ γηα παξάδεηγκα ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. 

Τπάξρεη κία πνηθηιία δηεπαθψλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πξνγξακκαηηζηέο, γηα λα πξνζπειαχλνπλ δεδνκέλα XML, αιιά θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα ζρεκάησλ 

XML, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα βνεζνχλ ζηνλ νξηζκφ γισζζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

XML. 
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3.1.12 Android 

Σν Android είλαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ην νπνίν ηξέρεη ηνλ ππξήλα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ Linux. Αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηελ Google θαη αξγφηεξα απφ ηελ Open Handset 

Alliance.Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα ζπλζέηνπλ θψδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλσλ απφ ηελ 

Google. 

Υξεζηκνπνηεί SQLite ζαλ βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο. 

3.1.13 JAVA 

Ζ Java είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε θιάζεηο. Αληιεί 

κεγάιν κέξνο ηεο ζχληαμεο ηεο απφ ηε C θαη ηε  C + +, αιιά έρεη ιηγφηεξεο ρακεινχ επηπέδνπ παξνρέο 

απφ απηέο. Δίλαη ζρεδηαζκέλε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο  ελζσκαησκέλεο εμαξηήζεηο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Java έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ άιισλ γισζζψλ, είλαη ε 

αλεμαξηεζία σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πιαηθφξκα. Σα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη γξακκέλα 

ζε Java ηξέρνπλε αθξηβψο ην ίδην ζε Windows, Linux, Unix θαη Macintosh, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

μαλαγίλεη κεηαγιψηηηζε (compiling) ή λα αιιάμεη ν πεγαίνο θψδηθαο γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ ρξεηαδφηαλ θάπνηνο ηξφπνο έηζη ψζηε ηα πξνγξάκκαηα γξακκέλα 

ζε Java λα κπνξνχλ λα είλαη «θαηαλνεηά» απφ θάζε ππνινγηζηή αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο επεμεξγαζηή 

(Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αιιά θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (Windows, Unix, Linux, 

BSD, MacOS). Ο ιφγνο είλαη φηη θάζε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαηαλνεί δηαθνξεηηθφ θψδηθα 

κεραλήο. Ο ζπκβνιηθφο θψδηθαο (assembly) πνπ κεηαθξάδεηαη θαη εθηειείηαη ζε Windows είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ κεηαθξάδεηαη θαη εθηειείηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή Macintosh. Απηφ 

επηηεχρζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο Δηθνληθήο Μεραλήο (Virtual Machine). 

3.1.14 Eclipse 

Ζ πιαηθφξκα Eclipse είλαη δεκνθηιήο θπξίσο γηα ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

Σν εξγαιείν πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθνιίεο ζηελ εθηέιεζε απηφλνκσλ πξνγξακκάησλ φπσο θαη 

κηθξνεθαξκνγψλ (applets). Παξέρεη άκεζε ζχλδεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ βηβιηνζεθψλ κε ηελ 

αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε JavaDoc. 

3.2 υγκεντρωτικά τοιχεία Εφαρμογής 

3.2.1 υγκεντρωτικά Ιστοσελίδας 

πλνιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, δεκηνπξγήζεθαλ 75 αξρεία PHP, 4 αξρεία HTML, 1 

αξρείν CSS, 1 αξρείν apk (αθνξά ηελ android εθαξκνγή), 1 αξρείν SQL. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, δεκηνπξγήζεθε ζην πεξηβάιινλ phpMyAdmin. Απνηειείηαη 

απφ 9 πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Όλνκα Βάζεο: school 

Πίλαθεο:  anakoinwseis: id, titlos, sxolia, imerominia 

  diefthyntis: username, password 

  drastiriotites: id, titlos, sxolia, imeromenia 

  kathigites: id, onoma, epwnymo, mathima, taksi, wres, email 

  mathites: id, username, password, onoma, epwnymo, taksi, tmima, katigoria,  

   katigoria2, xronos, sxolia, autocomments, emrominia, imerominia2, testcount, 

   pagecount 
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  quiz: id, question, answer, incorrect1, incorrect2, incorrect3, difficulty, imerominia, 

   katigoria, defterolepta 

  selides: id, url, titlos, sxolia 

  vathmoi: id, mathima, vathmos, imerominia 

  vivlia: id, titlos, syggrafeas, ekdoikos 

Σν πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ επηκνξθσηηθή εθαξκνγή είλαη 546. 

 

3.2.2 υγκεντρωτικά Εφαρμογής Φορητών υσκευών 

πλνιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγήο, δεκηνπξγήζεθαλ 15 αξρεία JAVA, 7 αξρεία XML, 1 αξρείν 

SQLite. 

Όλνκα Βάζεο: database 

Πίλαθεο:  questions: _id, question, answer, incorrect1, incorrect2, incorrect3, difficulty,  

   imerominia, katigoria, defterolepta 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο, δεκηνπξγείηαη ην ηνπηθφ αξρείν βάζεο πνπ απνζεθεχεη ηα ζθνξ 

ηνπ ρξήζηε: myDB 

Όλνκα βάζεο: myDB 

Πίλαθεο:  Scores: levelNum, Name, levelScore 

 

Σν πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ θαη γηα απηή ηελ εθαξκνγή είλαη 546. 

 

3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

3.3.1 Ιστοσελίδα 

Ζ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο έγηλε κε ζθνπφ λα θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο: 

Φνξεηφηεηα: Ζ εθαξκνγή λα κπνξεί λα "ηξέμεη" απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ή ζπζθεπή δηαζέηεη 

πξφγξακκα θπιινκεηξεηή θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Δπρξεζηία: Να είλαη δνκεκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άηνκα κηθξήο ειηθίαο 

πνπ δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ρξήζεο ππνινγηζηψλ. Να παξέρεη ην πεξηερφκελν κε έλα 

θαηαλνεηφ θαη απξνβιεκάηηζην ηξφπν αιιά θαη λα θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε κε ηα αληίζηνηρα κελχκαηα. 

Υακεινί Πφξνη: Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε ηζηνζειίδα αθφκα θαη ζε αξθεηά παιηνχο ππνινγηζηέο, 

απξνβιεκάηηζηα. Να πξνβάιινληαη ηα δεδνκέλα ρσξίο θαζπζηέξεζε. Να κελ απαηηείηαη θαλέλα 

επηπιένλ πξφγξακκα  (επέθηαζε, πξφζζεην) απφ πιεπξάο ηνπ θπιινκεηξεηή γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

Παξακεηξνπνίεζε: Να κπνξεί έλαο καζεηήο λα δηαιέμεη θαη λα δηακνξθψζεη κία δνθηκαζία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο απφ ηελ θαηεγνξία, ηάμε θαη ην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Να 

κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ γηα λα εηζέξρεηαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηφηνπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα λα έρεη πξφζβαζε γηα δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, 

δηαγξαθή φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο (αλαθνηλψζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπγγξακκάησλ, ηζηνζειίδσλ, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο). 

Ξερσξηζηά Πξνθίι Υξεζηψλ: Κάζε θαηεγνξία ρξήζηε, λα έρεη πξφζβαζε ζε μερσξηζηφ πεξηερφκελν απφ 

ηνλ άιιν. 

Αζθάιεηα: Να απαηηνχληαη δηαπηζηεπηήξηα γηα θάζε θαηεγνξία ρξήζηε. Να ππάξρεη ρξφλνο πνπ ζα 

ζεσξείηαη έλαο ρξήζηεο αλελεξγφο, ψζηε λα απνζπλδέεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Να απαγνξεχεηαη 

ε πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν πνπ αλήθεη ζε άιιε νκάδα ρξήζηε. 

Έιεγρνη: Να πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη (κε ζελάξηα JavaScript), ζηα δεδνκέλα πνπ 

εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηηο θφξκεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε.  
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Απηνκαηνπνηεκέλα ρφιηα Δθαξκνγήο: Να παξέρεηαη ελεκέξσζε ζηνλ δηαρεηξηζηή γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε εθαξκνγή, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο καζεηέο θαη ηα επίπεδα κάζεζεο πνπ ηξνπνπνηεί. 

Αμηνπηζηία ησλ Σεζη: Να ππάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο πξνζπαζήζεη λα 

απνθχγεη λα εθηειέζεη θάπνην ηεζη, φπσο θαη φηαλ θάλεη θαηάρξεζε ηνπ πιήθηξνπ αλαλέσζεο ηεο 

ζειίδαο, πξνζπαζψληαο λα μαλαζηείιεη δεδνκέλα (π.ρ. βαζκνινγίεο), αιινηψλνληαο έηζη ην ηζηνξηθφ ηνπ. 

Να κελ ππάξρεη θάπνην κνηίβν ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα κπνξεί ν καζεηήο λα απαληά 

εκπεηξηθά θαη φρη κε βάζε ην ηη έκαζε. 

Πξνθίι Μαζεηή: Να κπνξεί ν καζεηήο λα παξαηεξεί ηελ πνξεία ηνπ ζηα καζήκαηα πνπ έρεη δηαγσληζηεί, 

βιέπνληαο παξάιιεια θαη ηελ εκεξνκελία πνπ δηαγσλίζηεθε. Να κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο - δηαρεηξηζηήο 

λα έρεη αλαιπηηθή παξάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαξηέια ηνπ 

καζεηή, ηηο βαζκνινγίεο αλά κάζεκα θαη θαηεγνξία, φπσο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε 

εθαξκνγή. 

Πιεξνθφξεζε: Να κπνξνχλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ. Να παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ, (ρξήζηκεο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, 

πξνηεηλφκελα ινγνηερληθά βηβιία). Να παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλαθνηλψζεηο , ηα λέα θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Πξνηεηλφκελν Δμσζρνιηθφ Τιηθφ: Να παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ, (ρξήζηκεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, πξνηεηλφκελα ινγνηερληθά βηβιία). 

Μεηαθφξησζε Android Δθαξκνγήο: Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο ηεο android εθαξκνγήο 

γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, θαη νδεγίεο εγθαηάζηαζήο ηεο εθεί. 

Δπηθνηλσλία: Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ email κε ηνλ δηεπζπληή - δηαρεηξηζηή ηεο 

ηζηνζειίδαο κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα. 

 

3.3.2 Εφαρμογή Φορητών υσκευών 

Ζ θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο έγηλε κε ζθνπφ λα θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο: 

Φνξεηφηεηα: Ζ εθαξκνγή λα κπνξεί λα "ηξέμεη" θαη ζε ζπζθεπέο android κε παιηφηεξε έθδνζε. 

Δπρξεζηία: Να είλαη δνκεκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άηνκα κηθξήο ειηθίαο. 

Να παξέρεη ην πεξηερφκελν κε έλα θαηαλνεηφ θαη απξνβιεκάηηζην ηξφπν αιιά θαη λα θαζνδεγεί ηνλ 

ρξήζηε κε ηα αληίζηνηρα κελχκαηα. Να πεξηέρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο επηινγέο, ψζηε λα κελ 

απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ ρξήζηε απφ ηνλ ζθνπφ πνπ είλαη ε κάζεζε θαη ε δηαζθέδαζε. 

Υακεινί Πφξνη: Να πξνβάιινληαη ηα δεδνκέλα ρσξίο θαζπζηέξεζε. Να κελ απαηηείηαη παξαπάλσ ρξήζε 

κλήκεο θαη επεμεξγαζηή, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηε ζπζθεπή ή λα επεξεάζεη ηελ 

ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

Έιεγρνη: ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο εξσηήζεηο, λα ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο.  

Παξακεηξνπνίεζε: Να κπνξεί έλαο καζεηήο λα δηαιέμεη θαη λα δηακνξθψζεη κία δνθηκαζία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο απφ ηελ θαηεγνξία, ηελ ηάμε θαη ην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Ηζηνξηθφ Βαζκνινγηψλ: Να κπνξεί λα βιέπεη ην ηζηνξηθφ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ. 

Αηνκηθφηεηα - Πνιιαπινί Υξήζηεο: Ο θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί ζην ηέινο ηνπ θάζε γχξνπ λα 

πιεθηξνινγεί ην φλνκά ηνπ. Έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή θαη απφ άιια άηνκα, 

θαη λα κπνξνχλ φινη (κε βάζε ην φλνκα πνπ δήισζαλ) λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνξεία ηνπο. 

Γηαηήξεζε Ρπζκίζεσλ: Να "ζπκάηαη" ε εθαξκνγή ηηο ηειεπηαίεο καο ξπζκίζεηο γηα ηελ επφκελε θνξά 

πνπ ζα εθηειεζηεί, αθφκα θαη φηαλ ηελ είρακε ηεξκαηίζεη. Με απνηέιεζκα λα κελ απαηηείηαη εθ λένπ 

ξχζκηζε. 
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4. Λειτουργικότητα Ιστοσελίδας - Περιγραφή 

Λειτουργίες Χρηστών 

Έρνπκε ηαμηλνκήζεη ην πεξηερφκελν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αληίζηνηρεο κε ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπκε δηαρσξηζκφ ζε: Δπηζθέπηε, Μαζεηή, 

Γηαρεηξηζηή 

4.1 Λειτουργία Επισκέπτη 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηνπλ φινη φζνη επηζπκνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ ζειίδα. Δίλαη ε ιεηηνπξγία 

πνπ πξνζθέξεη, ζπγθξηηηθά, ηηο ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο - επηινγέο. Πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα λέα ηνπ ζρνιείνπ θαη ην πξνηεηλφκελν 

πεξηερφκελν. 

4.1.1 Αρχική ελίδα 

Αθνχ πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο ηε δηεχζπλζε ζην πξφγξακκα ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ, ζα εκθαληζηεί ε 

αξρηθή ζειίδα: 

 
εικόνα 4.1.1 

Παξαηεξνχκε ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ην ζηαηηθφ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα είλαη ην ίδην γηα 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο καο ζαλ επηζθέπηεο. Απηφ απνηειείηαη απφ έλα κελνχ κε ηηο δηαζέζηκεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηινγέο. 

Αθξηβψο απφ θάησ καο εκθαλίδνληαη ζε δχν πίλαθεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη 

αλαθνηλψζεηο ηνπ. Δίλαη ηαμηλνκεκέλεο θαηά ηελ πην πξφζθαηε εκεξνκελία εηζαγσγήο απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή θαη εκθαλίδνπλ έλαλ πεξηνξηζκέλν πιήζνο εγγξαθψλ. 

πλερίδνληαο κε ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, εθεί ζπλαληάκε ην footer φπνπ ηξέρεη έλα JavaScript 

ζελάξην κε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ψξα (ν ξπζκφο αλαλέσζήο ηνπ, είλαη αλά δεπηεξφιεπην). Σν 

footer παξακέλεη ζηαζεξφ ζε φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ. 
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4.1.2 ελίδα Ανακοινώσεων 

ηε ζειίδα αλαθνηλψζεσλ κπνξνχκε λα δνχκε αλαιπηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ έρεη εηζάγεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο: 

 
εικόνα 4.1.2 

Πάλσ αξηζηεξά βιέπνπκε ην ζπλνιηθφ πιήζνο ηνπο θαη ζην θάησ κέξνο ππάξρεη ην θνπκπί επηζηξνθήο 

ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα. 

4.1.3 ελίδα Δραστηριοτήτων 

ηε ζειίδα δξαζηεξηνηήησλ, καο εκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην δεμηφ ηκήκα 

θνξηψλεηαη ζε κηθξνγξαθία ε εηθφλα πνπ έρεη γηα ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα ν δηαρεηξηζηήο: 

 
εικόνα 4.1.3 
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4.1.4 Προτεινόμενα Βιβλία 

ηε ζειίδα κε ηα πξνηεηλφκελα βηβιία, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηνλ ηίηιν, ην  ζπγγξαθέα θαη 

κηα κηθξνγξαθία ηνπ εμψθπιινπ απφ ην ζχγγξακκα πνπ πξνηείλεη ην ζρνιείν: 

 
εικόνα 4.1.4 

ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, ππάξρεη επηινγή γηα επηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα. 

 

4.1.5 Προτεινόμενες ελίδες 

ηελ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζειίδσλ, κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ηελ επηζπκεηή ππεξζχλδεζε θαη λα 

κεηαβνχκε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. Ζ θάζε επηινγή ζην πέξαζκα ηνπ δείθηε, αιιάδεη ρξψκα: 

 

εικόνα 4.1.5 
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4.1.6 Διδακτικό Προσωπικό 

Απφ ηε ζειίδα ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ ηάμε, ηελ ειεθηξνληθή ηνπο 

δηεχζπλζε θαη ηηο ψξεο γξαθείνπ πνπ έρνπλ δειψζεη: 

 
εικόνα 4.1.6 

4.1.7 Δοκίμασε τις Γνώσεις σου 

Αθνχ κεηαβνχκε ζε απηή ηελ επηινγή, καο εκθαλίδεηαη ε νζφλε επηινγήο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

επηζπκνχκε:  

 

εικόνα 4.1.7α 

Απφ εδψ κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ, λα δηαιέμνπκε κάζεκα απφ ηηο 5 

δηαζέζηκεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη λα επηιέμνπκε ηνλ κήλα παξάδνζεο ηεο χιεο. Αθξηβψο θάησ απφ 

ηηο επηινγέο απηέο, ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ quiz. Παηψληαο "Γεκηνπξγία", μεθηλάεη ε 

εθαξκνγή. 

ηε ζειίδα ησλ εξσηήζεσλ, επηιέγνπκε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξνχκε ζσζηή. Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε 

ηελ απάληεζή καο φζεο θνξέο ην επηζπκνχκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αλαηξέζνπκε φιεο ηηο 

επηινγέο καο, κπνξνχκε λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε επηιέγνληαο ην πιήθηξν "Δπαλαθνξά": 
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εικόνα 4.1.7β 

Μφιηο νινθιεξψζνπκε ηηο επηινγέο καο, παηψληαο ην πιήθηξν "Καηαρψξεζε" κεηαβαίλνπκε ζηελ 

θαξηέια απνηειεζκάησλ. Αλ δελ έρνπκε φκσο απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, ηφηε καο εκθαλίδεηαη 

κήλπκα ζθάικαηνο πνπ καο πιεξνθνξεί γηα ην πφζεο εξσηήζεηο έρνπκε αθήζεη αλαπάληεηεο: 

 
εικόνα 4.1.7γ 

ηελ επφκελε ζειίδα καο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηά καο. Μπνξνχκε λα ελεκεξσζνχκε 

γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ απαληήζακε θαη λα δνχκε πνηεο ζπγθεθξηκέλα απαληήζακε ζσζηά ή φρη: 

 

εικόνα 4.1.7δ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή     Χξήζηνο Νηάζηνο 

 

 

Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη       22 

Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

Κάησ απφ φια ηα απνηειέζκαηα, καο εκθαλίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζε αλαινγία ζσζηψλ πξνο 

ιάζνο απαληήζεσλ αιιά θαη ην πνζνζηφ καο. Ζ εθαξκνγή καο δείρλεη θαη έλα κηθξφ ζρνιηαζκφ ν νπνίνο 

είλαη αλάινγνο ηεο επίδνζήο καο. Ακέζσο απφ θάησ έρνπκε ην θνπκπί ζπληφκεπζεο γηα λα κεηαβνχκε εθ 

λένπ ζηε ζειίδα επηινγήο ησλ quiz. 

4.1.8 Μεταφόρτωση Εφαρμογής 

Μέζα απφ απηή ηελ επηινγή, κπνξνχκε λα κεηαθνξηψζνπκε ηελ Android εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή 

καο θαη απφ εθεί λα ηελ πεξάζνπκε ζηε θνξεηή καο ζπζθεπή. 

 

εικόνα 4.1.8 

Τπάξρνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην πσο λα εθηειέζνπκε ηε δηαδηθαζία. 

4.1.9 Επικοινωνία 

Μέζα απφ ηελ επηινγή απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζηνλ δηαρεηξηζηή 

ηεο ζειίδαο: 

 

εικόνα 4.1.9 

Πξνηνχ ζηαιεί, γίλνληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη φπσο: ηεο κνξθήο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, αλ 

έρνπλ εηζαρζεί ηα ππνρξεσηηθά πεδία. 
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4.2 Λειτουργία Μαθητή 

ηε ιεηηνπξγία καζεηή εληάζζνληαη φινη νη καζεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπο. Γειαδή έρνπλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε άηνκα (καζεηέο) κε 

δηαπηζηεπηήξηα. Οη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηζθέπηε πεξηνξίδνληαη ζην δηαθνξεηηθφ 

κελνχ, ζηελ εθαξκνγή ηνπ quiz θαη ζην ηζηνξηθφ (πξνθίι) ηνπ καζεηή. Οη ππφινηπεο ζειίδεο - επηινγέο 

παξακέλνπλ ίδηεο. 

4.2.1 Είσοδος Μαθητή 

Απφ ηελ επηινγή "Δίζνδνο Μαζεηή" κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ην πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία: 

 
εικόνα 4.2.1α 

Γίλεηαη έιεγρνο αλ ν ρξήζηεο άθεζε θελφ θάπνην πεδίν θαη ελεκεξψλεηαη αλ παξέιεηςε θάηη. Αλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ηχπσζε είλαη ζσζηά, ηφηε εκθαλίδεηαη κήλπκα επηηπρίαο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

καζεηή: 

 
 εικόνα 4.2.1β 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζηαηηθφ κέξνο ηεο ζειίδαο (ην θεληξηθφ κελνχ ζηελ θνξπθή), έρεη αιιάμεη γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζεηή. 

ε πεξίπησζε πνπ είλαη ιαλζαζκέλα ηα ζηνηρεία εηζφδνπ καο εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο: 

 
εικόνα 4.2.1γ 

Καη θαζνδεγείηαη ζηε ζειίδα εηζφδνπ. 

 

4.2.2 Ασκήσεις Επανάληψης 

Μεηαβαίλνληαο ζηνλ ππεξζχλδεζκν ησλ αζθήζεσλ, βξηζθφκαζηε πάιη ζηελ νζφλε επηινγήο. Απηή ηε 

θνξά, δελ ππάξρνπλ νη επηινγέο ηνπ πιήζνπο ησλ εξσηήζεσλ θαη ηεο χιεο. Οη επηινγέο απηέο γίλνληαη 

απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή. Αλαγλσξίδεηαη ε ηάμε ηνπ καζεηή, θαη ηνπ εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα 

δηαζέζηκα καζήκαηα γηα ηελ ηάμε ηνπ. Σν πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ είλαη ζηαζεξφ ζηηο 10 εξσηήζεηο, γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο: 
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εικόνα 4.2.2α 

Παηψληαο ην πιήθηξν "Γεκηνπξγία" γίλεηαη έιεγρνο αλ είλαη δηαζέζηκεο εξσηήζεηο ηνπιάρηζηνλ 

ηζάξηζκεο κε ην πιήζνο πνπ επέιεμε ν καζεηήο. Αλ δελ ππάξρνπλ πξνηξέπεηαη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη 

άιινλ κήλα. Ο δεχηεξνο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο έρεη 

ζπκπιεξψζεη 5 βαζκνινγίεο ζην αληίζηνηρν κάζεκα θαη επίπεδν (λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο εξσηήζεσλ ζε εχθνιεο - δχζθνιεο γηα θάζε κάζεκα θαη θάζε καζεηήο εληάζζεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ), ηφηε ειέγρεηαη ν κέζνο φξνο ησλ πέληε ηειεπηαίσλ 

απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο θαηαηάζζεηαη ζηηο εχθνιεο εξσηήζεηο θαη έρεη βαζκνινγία 

απφ 75% θαη πάλσ ζηα ηειεπηαία 5 δηαγσλίζκαηα, ηφηε απηφκαηα αιιάδεη ην επίπεδφ ηνπ απφ εχθνιεο ζε 

δχζθνιεο θαη ελεκεξψλεηαη ε θαξηέια ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ εληάζζεηαη ζηηο δχζθνιεο εξσηήζεηο 

θαη έρεη κέζν φξν ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζηα ηειεπηαία 5 δηαγσλίζκαηα απφ 65% θαη θάησ, ηφηε 

αιιάδεη θαηεγνξία θαη κεηαθέξεηαη ζηηο εχθνιεο. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε (πνπ δελ θαιχπηεηαη 

θάπνηα απφ ηηο δχν ζπλζήθεο ή δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 5 δηαγσλίζκαηα, δελ γίλεηαη θακία 

αιιαγή). 

Γηα θάζε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, ην πεδίν "απηνκαηνπνηεκέλα ζρφιηα" πνπ ζα ζπλαληήζνπκε αξγφηεξα 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαρεηξηζηή, ελεκεξψλεηαη αλάινγα. 

Πεξλψληαο ζηελ νζφλε ησλ εξσηήζεσλ:  

 

εικόνα 4.2.2β 

ζηελ θνξπθή εκθαλίδεηαη κία αληίζηξνθε κέηξεζε ζε δεπηεξφιεπηα. Απηφο ν ρξφλνο βαζίδεηαη ζην 

ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ έρνπλ θαη νη 10 εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη κία 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή     Χξήζηνο Νηάζηνο 

 

 

Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη       25 

Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

εξψηεζε, επηιέγεη θαη ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν απάληεζήο ηεο ζε δεπηεξφιεπηα. Ο ηειηθφο ρξφλνο 

δεπηεξνιέπησλ πνπ καο εκθαλίδεηαη είλαη ην άζξνηζκα ησλ εξσηήζεσλ πξνζζέηνληαο 40 δεπηεξφιεπηα 

επηπιένλ ρξφλν γηα έλαλ ζχληνκν επαλέιεγρν. Να επηζεκάλνπκε φηη νη καζεηέο ρσξίδνληαη φρη κφλν ζην 

επηπέδνπ δπζθνιίαο, αιιά θαη ρξνληθά κε ηηο 2 ηηκέο: θαλνληθφο (ρξφλνο) , απμεκέλνο (ρξφλνο). Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ησλ εξσηήζεσλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

απμεκέλνπ, δηπιαζηάδεηαη. 

Παηψληαο ην πιήθηξν θαηαρψξεζεο, γίλνληαη νη έιεγρνη γηα ην αλ δφζεθαλ φιεο νη απαληήζεηο θαη αλ 

είλαη επηηπρήο ν έιεγρνο, κεηαβαίλεη ε εθαξκνγή ζηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ ηειεπηαία είλαη παξφκνηα κε ηελ ζειίδα πνπ ζπλαληήζακε ζηε ιεηηνπξγία επηζθέπηε κε ηε δηαθνξά φηη 

εηζάγνληαη ζηε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ απνηειέζκαηνο (βαζκνινγία, εκεξνκελία, κάζεκα θαη επίπεδν). 

4.2.3 Σο Ιστορικό Μου 

ην "Ηζηνξηθφ Μνπ", έρεη ηε δπλαηφηεηα ν καζεηήο λα ειέγμεη ηελ πξφνδφ ηνπ ζηα ηειεπηαία 20 

δηαγσλίζκαηα πνπ έιπζε (κε δεδνκέλα φπσο: βαζκφο, κάζεκα, εκεξνκελία)  θαη ηα ζηνηρεία ηνπ: 

 

εικόνα 4.2.3 

 

4.2.4 Αποσύνδεση 

Με ηελ επηινγή "Απνζχλδεζε", ηεξκαηίδεηαη ε ζπλεδξία ηνπ ρξήζηε θαη απνζπλδέεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ "Μαζεηή": 

 

 

εικόνα 4.2.4 
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4.3 Λειτουργία Διαχειριστή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία απεπζχλεηαη ζηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

θαξηέιεο ησλ καζεηψλ θαη ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ παξέρεη ε ηζηνζειίδα. Οπζηαζηηθά αθνξά ην 

Γηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

4.3.1 Είσοδος Διαχειριστή 

Απφ ηνλ ππεξζχλδεζκν ζην θεληξηθφ κελνχ, κεηαβαίλνπκε ζηελ είζνδν ηνπ δηαρεηξηζηή. Δθεί φπσο θαη 

ζηελ είζνδν ηνπ καζεηή, θαιείηαη ν ππεχζπλνο λα δψζεη ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ γηα λα ζπλδεζεί. Ηζρχνπλ 

νη ίδηνη έιεγρνη κε πξνεγνπκέλσο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ ππάξρεη 

ζηε βάζε. ( Ολ.Υξήζηε: diefthyntis  Κσδηθφο: 12345 ) 

4.3.2 Διαχείριση Ανακοινώσεων 

ηε δηαρείξηζε αλαθνηλψζεσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηηο αλαθνηλψζεηο θαη λα ηηο 

επεμεξγαζηεί επηιέγνληάο ηηο.  Σα πεδία πνπ πξνζθέξνληαη είλαη: Σίηινο, ρφιηα, Ζκεξνκελία 

(δεκηνπξγίαο). ην θάησ κέξνο ππάξρεη ε επηινγή γηα ηελ εηζαγσγή λέαο αλαθνίλσζεο.: 

 

εηθφλα 4.3.2α 

ηε ζειίδα επεμεξγαζίαο, κπνξνχκε εθηφο απφ ηελ ηξνπνπνίεζε, λα δηαγξάςνπκε ηελ αλαθνίλσζε. ε 

θάζε πεξίπησζε καο εκθαλίδεηαη ην αλάινγν κήλπκα. 

 

εικόνα 4.3.2β 

4.3.3 Διαχείριση Δραστηριοτήτων 

Απφ ηελ επηινγή Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ, παξέρεηαη ε  δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε, λα 

επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηαγξάςνπκε δξαζηεξηφηεηεο (φπσο θαη ζηε δηαρείξηζε αλαθνηλψζεσλ) κε ηε 

δηαθνξά φηη εδψ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο κηθξνγξαθίαο: 
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εικόνα 4.3.3α 

Γηαζέζηκα πεδία: Σίηινο, ρφιηα, Ζκεξνκελία (δεκηνπξγίαο), Φσηνγξαθία. 

Ζ ζειίδα επεμεξγαζίαο: 

 

εικόνα 4.3.3β 

όπνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζνπκε ηε κηθξνγξαθία πνπ είρακε πξηλ ηελ επεμεξγαζία ή λα 
πξνζζέζνπκε κία λέα. Φπζηθά ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα δηαγξαθήο. 

4.3.4 Διαχείριση Προτεινόμενων Βιβλίων 

ηε ζειίδα επεμεξγαζίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ βηβιίσλ, κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε ηελ εγγξαθή πνπ 

επηζπκνχκε επηιέγνληάο ηελ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κία θαηλνχξηα επηιέγνληαο ην πιήθηξν "εηζαγσγή 

λένπ βηβιίνπ" ζην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο: 
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εικόνα 4.3.4α 

Γηαζέζηκα πεδία: Τίηινο, Σπγγξαθέαο, Δθδνηηθόο Οίθνο, Φσηνγξαθία, Γεκηνπξγία λέαο εγγξαθήο: 

 

εικόνα 4.3.4β 

4.3.5 Διαχείριση Προτεινόμενων ελίδων 

ηηο πξνηεηλφκελεο ζειίδεο, ηζρχεη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζηα πξνηεηλφκελα βηβιία: 

 

εικόνα 4.3.5 

Γηαζέζηκα πεδία: Όλνκα, Σρόιην, Γηεύζπλζε (URL). 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή     Χξήζηνο Νηάζηνο 

 

 

Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη       29 

Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

4.3.6 Διαχείριση Εκπαιδευτικών 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο θαη 

δηαγξαθήο. 

Γηαζέζηκα πεδία: Όλνκα, Δπψλπκν, Μάζεκα, Σάμε, Ώξεο γξαθείνπ, Ζι. ηαρπδξνκείν: 

 

εικόνα 4.3.6α 

Γεκηνπξγία λέαο εγγξαθήο: 

 
εικόνα 4.3.6β 

 

4.3.7 Διαχείριση Μαθητών 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο καζεηψλ, πηνζεηείηαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο επηινγέο θαη απηφ γηαηί ην πιήζνο ησλ καζεηψλ ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα θηάλεη θαη ηνλ 

ηξηςήθην αξηζκφ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε γξήγνξε πεξηήγεζε ζηηο εγγξαθέο. Γη' απηφ ην ιφγν 

πξνζζέζακε κηα δηπιή αλαδήηεζε γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηνλ δηαρεηξηζηή: 
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εικόνα 4.3.7α 

ην πξψην παξάζπξν αλαδήηεζεο, εθηειείηαη ε δηαδηθαζία κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ καζεηή. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηκήκα. 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο νη επηινγέο εηζαγσγήο λένπ καζεηή θαη εκθάληζεο φισλ ησλ εγγξαθψλ. 

Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ηεο αλαδήηεζεο ή ηεο εκθάληζεο φισλ ησλ καζεηψλ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ηεο επηζπκεηήο εγγξαθήο: 

 

εικόνα 4.3.7β 

Δπηιέγνληαο ηελ εγγξαθή πνπ ζέινπκε λα πξνβιεζεί, καο εκθαλίδεηαη ε θαξηέια ηνπ καζεηή: 
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εικόνα 4.3.7γ 

Δδψ καο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή, ηα απηνκαηνπνηεκέλα κελχκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα δηαγσλίζκαηα πνπ έρεη παξαιείςεη λα εθηειέζεη. ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, 

εκθαλίδνληαη νη βαζκνινγίεο ηνπ καζεηή, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκεξνκελία. 

Παηψληαο "Δπεμεξγαζία Μαζεηή", κπνξνχκε λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηελ θαξηέια ηνπ: 

 
εικόνα 4.3.7δ 

Τπάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα απαινηθήο ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ 

δηαγσληζκάησλ πνπ παξαιείθζεθαλ, ηεο βαζκνινγίαο ηνπ καζεηή ή ηεο πιήξνπο δηαγξαθήο ηεο 

εγγξαθήο ηνπ. 
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4.3.8 Επεξεργασία QUIZ 

Όπσο θαη ζηελ δηαρείξηζε καζεηψλ, έηζη θαη εδψ, ζέιακε λα θάλνπκε εχθνιε ηελ εχξεζε ηεο εξψηεζεο 

πνπ επηζπκνχκε, θαζψο ην πιήζνο ηνπο είλαη πνιχ κεγάιν. 

Ζ ζειίδα ηεο αλαδήηεζεο: 

 

εικόνα 4.3.8α 

Ζ πξψηε αλαδήηεζε γίλεηαη κε βάζε κία ιέμε θιεηδί πνπ κπνξεί λα πεξηέρεηαη είηε ζηελ εξψηεζε, είηε 

ζηελ απάληεζή ηεο. 

Ζ δεχηεξε αλαδήηεζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο αλά κάζεκα. 

Τπάξρνπλ ζπληνκεχζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνβνιή φισλ ησλ εξσηήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο λέαο 

εξψηεζεο. 

Μεηά ηελ επηζπκεηή αλαδήηεζε, καο εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ: 

 

εικόνα 4.3.8β 

Απφ εδψ επηιέγνπκε ηελ πξνο επεμεξγαζία εξψηεζε. 

Καη κεηαθεξφκαζηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα: 
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εικόνα 4.3.8γ 

4.3.9 Αποσύνδεση 

Απφ ηελ επηινγή ηνπ θεληξηθνχ κελνχ κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα απνζπλδεζνχκε, ηεξκαηίδνληαο ηε 

ζπλεδξία καο: 

 

εικόνα 4.3.9 

 

4.4 Πρόσθετες Δυνατότητες 

Μέζα ζηελ ηζηνζειίδα, έρνπλ πξνζηεζεί θάπνηεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία ζρεηηθά κε ηα δηαγσλίζκαηα πνπ εθηειεί ν καζεηήο, θαη αζθάιεηα αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο 

ηνπο. Θα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ην ζθεπηηθφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

4.4.1 Ερωτήσεις 

Ζ εκθάληζε ησλ εξσηήζεσλ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηπραίνπ παξάγνληα. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

εθαξκφδεηαη, φρη κφλν ζηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ κηαο θαηεγνξίαο καζήκαηνο, αιιά θαη ζηε ζεηξά 

εκθάληζεο ησλ επηινγψλ ηεο. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ν καζεηήο δελ κπνξεί λα απνκλεκνλεχζεη θάπνην 

κνηίβν γηα κία εξψηεζε (π.ρ. φηη ε ζσζηή απάληεζε βξίζθεηαη πάληα ζηε δεχηεξε επηινγή), κε 

απνηέιεζκα λα απαληάεη κε βάζε ην ηη έρεη απνθνκίζεη θαη φρη εκπεηξηθά. 

4.4.2 υνεδρία (Session) 

Έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία session ηεο php γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη δελ ζα ππάξρεη 

πξφζβαζε ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα ρξεζηψλ. Δθηφο απφ απηφ, έρεη ηνπνζεηεζεί 

έλαο κεηξεηήο ξπζκηζκέλνο ζηα 10 ιεπηά, πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ν ρξήζηεο είλαη 
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αλελεξγφο. Με ην πέξαζκα ησλ 10 ιεπηψλ, εκθαλίδεηαη ε νζφλε απνζχλδεζεο θαη ε ζπλεδξία ιήγεη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ κπνξεί θάπνηνο λα δεη πιεξνθνξίεο ή λα ρεηξηζηεί έλα πξνθίι ρξήζηε πνπ αλήθεη 

ζε θάπνηνλ άιιν, αλ ν ηειεπηαίνο έρεη μεράζεη λα απνζπλδεζεί. 

4.4.3 Αποτροπή Επανακαταχώρησης Βαθμολογίας 

Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ αλαλέσζεο ηνπ θπιινκεηξεηή, 

είλαη ε παξαπάλσ απφ κία θαηαρψξεζε ζηελ βαζκνινγία ηνπ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, αλ ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη ζηελ εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ θαη θάλεη αλαλέσζε ζηε ζειίδα. Απηφ νδεγεί ηε ιεηηνπξγία 

post ηεο php λα κεηαδψζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ μαλά, εθρσξψληαο 

ζηνλ ρξήζηε κία αθφκα ίδηα βαζκνιφγεζε. Απηφ ηελ πεξίπησζε, ηελ εμαιείςακε ρξεζηκνπνηψληαο κία 

δηαδηθαζία ειέγρνπ  πνπ ελεξγνπνηείηαη κφιηο γίλεη ε εγγξαθή ηεο βαζκνινγίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Έπεηηα εθρσξείηαη κία ηηκή ζε κία κεηαβιεηή πνπ παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ν ρξήζηεο λα μεθηλήζεη έλα 

λέν ηεζη. ην δηάζηεκα απηφ αλ παηήζεη ην πιήθηξν αλαλέσζεο ν καζεηήο, ζα αλαθαηεπζπλζεί ζηε 

ζειίδα επηινγήο δηαγσλίζκαηνο. 

4.4.4 Μετρητής Σεστ που Παραλείφθηκαν 

Με ην πξνεγνχκελν ζθεπηηθφ, έλαο καζεηήο ζα κπνξνχζε θαη λα απνθχγεη θάπνην ηεζη πνπ έρεη πνιιέο 

εξσηήζεηο πνπ δελ γλσξίδεη γηα παξάδεηγκα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ην επηηχρεη, είηε κέζσ αλαλέσζεο ζηε 

ζειίδα ηνπ δηαγσλίζκαηνο, είηε παηψληαο θάπνηα ζπληφκεπζε απφ ην θεληξηθφ κελνχ, είηε θιείλνληαο 

ηνλ θπιινκεηξεηή. Γηα λα απνθχγνπκε απηή ηελ θαηάρξεζε, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο κεηξεηήο ζηε 

ζειίδα ηνπ δηαγσλίζκαηνο πνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ εκθαλίδνληαη νη εξσηήζεηο. Αλ ν καζεηήο 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, ν κεηξεηήο ζα παξακείλεη ζην 1, ελψ ζηελ 

αλαλέσζε ή φηαλ μαλαθνξησζεί έλα λέν ηεζη, ν κεηξεηήο απμάλεηαη θαηά 1. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ζην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαο ζα ελεκεξψζεη ηελ θαξηέια ηνπ καζεηή ζην πεδίν "δηαγσλίζκαηα πνπ 

παξαιείθζεθαλ". Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηε δηαθνξά ησλ ζειίδσλ δηαγσλίζκαηνο 

πνπ μεθίλεζαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ απνηειέζκαηνο. Ο κεηξεηήο ελφο καζεηή πνπ νινθιεξψλεη ηα 

δηαγσλίζκαηά ηνπ παξακέλεη ζην 0 θαζψο αθνχ εκθαληζηεί ε ζειίδα απνηειεζκάησλ, αθαηξείηαη θαηά -1 

ε ηηκή ηνπ κεηξεηή. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην πφζεο θνξέο ν καζεηήο 

πξνζπάζεζε λα απνθχγεη έλα ηεζη. 
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5. Λειτουργικότητα Εφαρμογής Φορητών υσκευών - Περιγραφή 

5.1 Περιγραφή 

5.1.1 Εικόνα Εισόδου (Splash Screen) 

 

 
εικόνα 5.1.1 

Σν πξψην πξάγκα πνπ καο εκθαλίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε νζφλε έλαξμεο (splash 

screen) ε νπνία παξακέλεη γηα 3 δεπηεξφιεπηα πξηλ βγνχκε ζην θεληξηθφ κελνχ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα απηή ηε ιεηηνπξγία είλαη ε: SplashActivity.java ε νπνία θαιείηαη θάζε θνξά κε ηελ 

έλαξμε ηεο εθαξκνγήο. Σν αξρείν πνπ αλαιακβάλεη ηε ζρεδίαζε, είλαη ην splash.xml. 
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5.1.2 Κεντρικό Μενού 

 

εικόνα 5.1.2 

Ζ επφκελε ζειίδα πνπ καο εκθαλίδεηαη, είλαη απηή ηνπ θεληξηθνχ κελνχ. Απφ εδψ κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε λα μεθηλήζνπκε ην quiz, λα επηιέμνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ, λα δνχκε ηα θαιχηεξα 

ζθνξ ή λα ηεξκαηίζνπκε ηελ εθαξκνγή. Σν java αξρείν πνπ δηαρεηξίδεηαη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ην: SplashMenuActivity.java θαη ην αληίζηνηρν xml είλαη ην menu.xml. 
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5.1.3 Ρυθμίσεις 

 
εικόνα 5.1.3 

Αλ κεηαβνχκε ζηελ επηινγή ησλ ξπζκίζεσλ, καο εκθαλίδνληαη 3 ιίζηεο κε επηινγέο απφ ηηο νπνίεο 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε: ηελ θαηεγνξία, ην κήλα παξάδνζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ην πιήζνο 

ηνπ θάζε γχξνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία εδψ είλαη ε SettingsActivity.java ζε 

ζπλεξγαζία κε ην αξρείν settings.xml. 

Οη επηινγέο καο απνζεθεχνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο θιάζεο SharedPreferences, δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 

απφ ην android API. 

Να επηζεκάλνπκε φηη νη ξπζκίζεηο παξακέλνπλ αθφκα θαη φηαλ ηεξκαηίζνπκε ηελ εθαξκνγή καο, νπφηε 

δελ είλαη απαξαίηεην θάζε θνξά πνπ ηελ αλνίγνπκε, λα πξέπεη εθ λένπ λα ξπζκίζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο 

καο.  
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5.1.4 Εκκίνηση 

Παηψληαο ην θνπκπί "Δθθίλεζε",  γίλεηαη έιεγρνο κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε επηιέμεη. Αλ δελ 

ππάξρνπλ αξθεηέο εξσηήζεηο (ηνπιάρηζηνλ ηφζεο φζεο θαη ν αξηζκφο πνπ επηιέμακε), ηφηε καο 

εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα θαη καο πξνηξέπεη ε εθαξκνγή λα επηιέμνπκε άιιν ζπλδπαζκφ 

ξπζκίζεσλ.  

Ξεθηλψληαο ην quiz, καο εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε θαη νη ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο. Ο ρξήζηεο γηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαη παηψληαο ην πιήθηξν 

ζπλέρεηα, λα κεηαβεί ζηελ επφκελε: 

 
εικόνα 5.1.4 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο εξσηήζεηο είλαη ε QuestionActivity.java ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην xml αξρείν question.xml. Να ζεκεηψζνπκε φηη ε ιίζηα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθηάηαη 

απφ ηε βάζε θνξηψλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ "Δθθίλεζε", δειαδή πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα SplashMenuActivity.java. Ζ επηθνηλσλία κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη 

κε ηελ θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο getQuestionSet πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν DB.java. 

Οη εξσηήζεηο εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα κέζνδν πνπ αθνινπζήζακε θαη ζηελ ηζηνζειίδα. Δκθαλίδνληαη ζε 

ηπραία ζεηξά θαη νη απαληήζεηο πξνο επηινγή, βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε θάζε θνξά.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εξψηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία checkAnswer πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν 

QuestionActivity.java, ε νπνία θαη αλαιακβάλεη ην  κεηξεηή ησλ ζσζηψλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαιείηαη κφιηο παηήζνπκε ην θνπκπί "πλέρεηα".
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5.1.5 Οθόνη Εισαγωγής Ονόματος 

 
εικόνα 5.1.5 

Μφιηο νινθιεξσζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο, ζα κεηαβνχκε ζηελ νζφλε ηνπ απνηειέζκαηνο. Δθεί πξνηνχ 

δνχκε αλαιπηηθά ηε βαζκνινγία καο, ε εθαξκνγή καο πξνηξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ην φλνκά καο. Απηφ 

καο βνεζά, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη θάπνην άιιν άηνκν ηε ζπζθεπή καο, λα κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο.
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5.1.6 Οθόνη Βαθμολογίας  

 
εικόνα 5.1.6 

Σν απνηέιεζκα απνηειείηαη απφ ηελ αλαινγία ζσζηψλ απαληήζεσλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο εξσηήζεηο θαζψο 

επίζεο θαη ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ γηα απηή ηελ αλαινγία καδί κε έλα ζχληνκν ζρφιην. Γηα νπηηθφ 

εξέζηζκα ρξεζηκνπνηνχκε smilies ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ επηηπγράλεη ν 

ρξήζηεο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί φια απηά είλαη ε EndgameActivity.java. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πνζνζηνχ θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε θιάζε ScoreComment.java. Ζ 

βάζε δεδνκέλσλ Scores πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ ζθνξ, 

ελεκεξψλεηαη. Γηα ηε ζρεδίαζε ρξεζηκνπνηείηαη ην αξρείν: endgame.xml. 

Μφιηο παηήζνπκε ην πιήθηξν "Απαληήζεηο", ζα κεηαβνχκε ζηελ επφκελε ζειίδα πνπ αθνινπζεί. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή     Χξήζηνο Νηάζηνο 

 

 

Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη       41 

Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

5.1.7 Οθόνη Απαντήσεων  

 
εικόνα 5.1.7 

Δδψ καο εκθαλίδνληαη φιεο νη εξσηήζεηο κε ηε ζσζηή ηνπο απάληεζε. Παξάιιεια ελεκεξσλφκαζηε γηα 

ην πνπ έρνπκε απαληήζεη ζσζηά θαη πνπ ιάζνο. 

Ο ρξήζηεο πεγαίλνληαο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, παηψληαο ην θνπκπί "Μελνχ" ζα κεηαβεί πίζσ ζην 

θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο. 

Σν αξρείν κε ηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ είλαη ην: AnswersActivity.java θαη ην αληίζηνηρν 

xml ηνπ: answers.xml. 
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5.1.8 Πρόσφατα κορ 

 
εικόνα 5.1.8 

Παηψληαο ην θνπκπί: "Καιχηεξα θνξ", κεηαβαίλνπκε ζηε ζειίδα κε ηα 20 ηειεπηαία ζθνξ (αξθεί ν 

ρξήζηεο λα έρεηο ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρν αξηζκφ γχξσλ). Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηε βάζε ψζηε λα αλαθηήζεη ηα δεδνκέλα απφ εθεί είλαη ε HighScoresActivity.java πνπ 

θαιεί ηε δηαδηθαζία getAllHighScores ηνπ αξρείνπ HighScores.java. Σν xml αξρείν πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κνξθή ιίζηαο είλαη ην highscores.xml. 

5.1.9 Έξοδος 

Με ην θνπκπί "Έμνδνο" ηεξκαηίδεηαη ε εθαξκνγή καο θαη επηζηξέθνπκε ζην πεξηβάιινλ ηεο ζπζθεπήο 

καο. 
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6. Αρχιτεκτονική του υστήματος 

Θα παξαζέζνπκε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ θψδηθα θαη ζα αλαθέξνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

6.1 Μέρος του κώδικα - Ιστοσελίδα 

Αρχείο quiz_math.php 

ε απηφ ην αξρείν ππάξρνπλ νη πεξηζζφηεξνη έιεγρνη θαη ιεηηνπξγίεο γη' απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα 

θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζειίδαο ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ quiz. Θα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ απφ ην ηκήκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην 

session (ζπλεδξία): 

 

session_start(); 

if(!isset($_SESSION['username'])){ 

 header("Location: auth_fail_math.php"); 

 exit();} 

 else{ 

$inactive = 600; 

if(isset($_SESSION['timeout']) ) { 

 $session_life = time() - $_SESSION['timeout']; 

 if($session_life > $inactive) 

        { header("Location: logout_math.php"); } 

} 

$_SESSION['timeout'] = time(); 

 

Οπζηαζηηθά εδψ έρνπκε ηνλ έιεγρν γηα ην αλ ππάξρεη ελεξγή ζπλεδξία. Αλ δελ ππάξρεη κεηαθεξφκαζηε 

ζηε ζειίδα πνπ καο ην ππνδεηθλχεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελεξγή ζπλεδξία, ζέηνπκε έλαλ 

κεηξεηή, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα δεπηεξφιεπηα πνπ ν ρξήζηεο ζα είλαη αλελεξγφο, ζηα 600 (10 

ιεπηά δειαδή). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν έιεγρνο αλ απηφο ν ρξφλνο έρεη παξέιζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ 

είκαζηε αλελεξγνί παξαπάλσ απφ 10 ιεπηά, ηφηε κεηαθεξφκαζηε απηφκαηα ζηε ζειίδα απνζχλδεζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα javaScript ζελάξηα: 

<script type="text/javascript"> 

                function timer(stamp) 

                { 

                    var temp=stamp; 

                    temp=temp-1; 

                    document.getElementById('cdtimer').innerHTML = temp; 

                    if(temp<=0) 

                    { 

                        submit(); 

                        exit(); 

                    } 

                    setTimeout("timer("+temp+")",1000);  
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                } 

 

    function checkRadios() { 

     var k = 0; 

     var j = 0; 

     var l = 0; 

     l = (<?php echo $number?> * 4) - <?php echo $number?>; 

     var r = document.getElementsByTagName("input"); 

     for (var i=0; i < r.length; i++) { 

      if (   (r[i].type == "radio") && (r[i].checked != 

true)) { 

       j++; 

       } 

     } 

      if (j > l) { 

      k = j - l; 

      alert("Προζοχή, δεν έχεις απανηήζει ζε όλες ηις 

ερωηήζεις. Πρέπει να απανηήζεις ακόμα ζε: " + k ) 

      } 

      else { 

      submit(); 

      } 

    } 

 

Σα 2 πην βαζηθά ζελάξηα αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηεη ν 

καζεηήο γηα ην ηεζη (πνπ αλαλεψλεηαη αλά δεπηεξφιεπην) θαη ην δεχηεξν ζελάξην αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ 

απαληεκέλσλ εξσηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηειεπηαίν, ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο ζα παηήζεη ην 

θνπκπί "θαηαρψξεζε", ηφηε μεθηλά απηφο ν έιεγρνο. Δμεηάδεηαη ην πιήζνο ησλ απαληεκέλσλ εξσηήζεσλ 

ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ζπλνιηθψλ εξσηήζεσλ. Αλ δελ είλαη 0 απηή ε δηαθνξά, ηφηε ν ρξήζηεο 

ελεκεξψλεηαη κε έλα κήλπκα γηα ην πφζεο εξσηήζεηο έρεη αθήζεη αλαπάληεηεο. Δάλ είλαη 0, ηφηε 

θαιείηαη ε δηαδηθαζία submit() θαη κεηαβαίλνπκε ζηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηνπο ειέγρνπο θαη ηε ζχγθξηζε δεδνκέλσλ απφ ηε βάζε: 

$con = mysql_connect ("localhost", "root","")  or die (mysql_error()); 

if (!$con) 

  { 

  die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

  } 

mysql_select_db ("school", $con) or die(mysql_error()); 

mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $con); 

 $j=0; 

 $yv=0; 

 $mo=0;  

 $checkdate = mysql_query("SELECT `imerominia` FROM `mathites` WHERE `id` = '$g1'"); 

 $chkdt = mysql_result($checkdate,0,"imerominia"); 
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     $progress = mysql_query("SELECT * FROM `vathmoi`  WHERE `id` = '$g1' AND `imerominia` 

> '$chkdt' AND `mathima`='$g4' ORDER BY `imerominia` DESC LIMIT 0,5"); 

 $check=mysql_numrows($progress); 

 if ($check >= 5) { 

  while ($j < $check)  { 

  $vathmos = mysql_result($progress,$j,"vathmos"); 

  $yv = $yv + $vathmos; 

  $j++; 

  } 

  $mo= $yv / $check; 

  if ($mo >= 75) { 

   if($g3=="εύκολες"){ 

   $g3="δύζκολες"; 

   $word="Εύκολες"; 

   $g4=str_replace($word, "Δύζκολες", $g4); 

   } 

   } 

   

  if ($mo <= 65) { 

   if($g3=="δύζκολες"){ 

   $g3="εύκολες"; 

   $word="Δύζκολες"; 

   $g4=str_replace($word, "Εύκολες", $g4); 

   } 

   } 

  } 

    $result = mysql_query("SELECT `question`, `id`, `defterolepta` FROM `quiz`  WHERE `difficulty` = 

'$category' AND `katigoria`='$g3' AND `imerominia`<=NOW() ORDER BY RAND() LIMIT 

0,$number"); 

 } 

 $num=mysql_numrows($result); 

 if ($num<10){ 

  header("Location: quiz_no.php"); 

  } 

 

Αθνχ ζπλδεζνχκε κε ηε βάζε, ειέγρνπκε ηα ηειεπηαία 5 απνηειέζκαηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

αλαλεψζεθε ε θαηάηαμε ηνπ καζεηή ζηηο εξσηήζεηο (δειαδή ζηηο εχθνιεο ή ζηηο δχζθνιεο). Αλ 

επηζηξαθνχλ αθξηβψο 5 απνηειέζκαηα, ηφηε ειέγρεηαη ν κέζνο φξνο ηνπο. Αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάηαμε ηνπ καζεηή θαη ηνλ κέζν φξν ηνπ, ζα θξηζεί αλ ζα ηε δηαηεξήζεη ή αλ ζα ηελ αιιάμεη. Έπεηηα, 

αλαθηνχκε απφ ηνλ πίλαθα ησλ εξσηήζεσλ ηηο εγγξαθέο πνπ επηζπκνχκε κε επηπιένλ θξηηήξην, ηελ 

ηξέρνπζα εκεξνκελία πνπ ζα ζπγθξηζεί κε ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εξψηεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

επηζηξέθνληαη ζε ηπραία ζεηξά. Δάλ είλαη θάησ απφ 10, ηφηε κεηαβαίλνπκε απηφκαηα ζηε ζειίδα 

quiz_no.php πνπ καο ελεκεξψλεη φηη δελ είλαη δηαζέζηκεο αξθεηέο εξσηήζεηο γη' απηφ ην ηεζη. 
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Αο δνχκε ηψξα θαη ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη νη πηζαλέο απαληήζεηο ζε ηπραία ζεηξά: 

 while ($i < $num)  { 

 $id = mysql_result($result,$i,"id"); 

 $question = mysql_result($result,$i,"question"); 

 $time = mysql_result($result,$i,"defterolepta");  

 $row = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `answer`, `incorrect1`, `incorrect2`, 

`incorrect3` FROM `quiz`  WHERE `difficulty` = '$category' AND `id` = '$id'"),MYSQL_ASSOC); 

    shuffle($row); 

 $f1 = $row[0]; 

 $f2 = $row[1]; 

 $f3 = $row[2]; 

 $f4 = $row[3]; 

 $f5 = $i + 1; 

 

Αθνχ αλαθηήζακε πξνεγνπκέλσο ηηο εξσηήζεηο, ηψξα ην query καο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ηηο 

αληίζηνηρεο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κία εξψηεζε. ηε ζπλέρεηα γηα λα επηηχρνπκε ηελ 

ηπραία ζεηξά απηψλ ησλ επηινγψλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιεηηνπξγία shuffle πνπ ζα αλαιάβεη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

6.2 Μέρος του Κώδικα - Εφαρμογή Φορητών υσκευών 

Αρχείο DB.java 

Σν αξρείν πνπ επηιέμακε, αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ εξσηήζεσλ. Σν 

παξαθάησ ηκήκα ηνπ θψδηθα αλαθέξεηαη ζηελ αλάθηεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηινγψλ απφ 

ηε βάζε: 

 

public List<Questions> getQuestionSet(int diff, int numQ, int imer){ 

  String date2 = Integer.toString(imer); 

  SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); 

  Date date1 = null; 

  try { 

   date1 = format.parse(date2); 

  } catch (ParseException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 

  String finalDate = timeFormat.format(date1); 

  List<Questions> questionSet = new ArrayList<Questions>(); 

  Cursor c = myDataBase.rawQuery("SELECT * FROM questions WHERE difficulty=" 

+ diff + 
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   " AND imerominia<=Date('"+finalDate+"') " + " ORDER BY RANDOM() 

LIMIT " + numQ, null); 

  while (c.moveToNext()){ 

   Questions q = new Questions(); 

   q.setQuestion(c.getString(1)); 

   q.setAnswer(c.getString(2)); 

   q.setOption1(c.getString(3)); 

   q.setOption2(c.getString(4)); 

   q.setOption3(c.getString(5)); 

   q.setRating(diff); 

   questionSet.add(q); 

  } 

 return questionSet; 

 } 

Όηαλ θαιείηαη ε δηαδηθαζία getQuestionSet,  παξέρεηαη ην επίπεδν δπζθνιίαο, ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ 

θαη ε εκεξνκελία ζην πξφηππν yyyyMMdd ζαλ αθέξαηνο. Γηα λα θάλνπκε ηε ζχγθξηζε ηεο εκεξνκελίαο 

κε ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε εξψηεζεο ζηε βάζε καο, ζα πξέπεη λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζην πξφηππν πνπ 

αλαγλσξίδεη ε SQLite, ην νπνίν είλαη ην yyyy-MM-dd. Έηζη θάλνπκε ηνλ αθέξαην αξηζκφ, ζπκβνινζεηξά 

θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο SimpleDateFormat ηε κεηαηξέπνπκε ζηελ επηζπκεηή κνξθή. ηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε κία ιίζηα πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξνπκε απφ ηε βάζε. 

Σν query ζα επηιέγεη εξσηήζεηο κε βάζε ηε δπζθνιία, ηελ εκεξνκελία θαη ην πιήζνο πνπ νξίζακε. 

ρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία, ζα επηιέγνληαη φζεο εξσηήζεηο έρνπλ παιηφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζα αλαθηνχληαη κε ηπραία ζεηξά. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε κία ιίζηα γηα 

πεξεηαίξσ επεμεξγαζία. 

Αρχείο Questions.java 

Σν ηκήκα ηνπ θψδηθα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ηπραία εκθάληζε ησλ 

επηινγψλ ηεο θάζε εξψηεζεο είλαη: 

public List<String> getQuestionOptions(){ 

  List<String> shuffle = new ArrayList<String>(); 

  shuffle.add(answer); 

  shuffle.add(option1); 

  shuffle.add(option2); 

  shuffle.add(option3); 

  Collections.shuffle(shuffle); 

  return shuffle; 

 } 

Δδψ ε δηαδηθαζία getQuestionOptions ιακβάλεη ηε ιίζηα κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο θαη ηελ επηζηξέθεη 

ζε ηπραία ζεηξά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εληνιή Collections.shuffle() ηεο Java γιψζζαο. 
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7. Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Μειινληηθά ε εθαξκνγή γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ δηαθνκηζηή κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο, έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε - αιιαγή κπνξεί λα θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, λα αλαβαζκίδεηαη απηφκαηα ε εθαξκνγή ζηελ θνξεηή ζπζθεπή (αλ 

θπζηθά ππάξρεη δηαζέζηκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν). 

 Μηα άιιε επέθηαζε, ζα αθνξνχζε παξαπάλσ θαηεγνξίεο καζεκάησλ θαη πεξαηηέξσ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ λα είλαη 

πνιιαπιάζην, γηα λα κελ επαλαιακβάλνληαη ηα δηαγσλίζκαηα. 

 Ζ δεκηνπξγία θαη άιισλ ηχπσλ ηεζη (πέξαλ ηεο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ θαιχςακε), ζα 

θαζηζηνχζε ηελ εθαξκνγή πην ειαζηηθή σο πξνο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Μεξηθά παξαδείγκαηα πάλσ ζε 

απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη: ε ζπκπιήξσζε θελνχ, ε εχξεζε ηνπ ιάζνπο ή δηαδξαζηηθφηεηα κε εηθφλα θαη 

ήρν. Βέβαηα νη κηθξφηεξεο ειηθίεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα ζε θάπνηεο ηέηνηεο πινπνηήζεηο 

θαη ζα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν πξνζαξκνγήο. 

 Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη κία κεηαθνξά ζε θάπνηα άιιε δηάζεκε πιαηθφξκα, φπσο ην 

iOS ηεο Apple, πνπ θαηέρεη αξθεηά κεγάιν κεξίδην αγνξάο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. 

 Σέινο, ηδηαίηεξα γηα πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ πνπ δηαζέηνπλ απμεκέλν αξηζκφ παηδηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κάζεζεο, ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια θαη λα παξέρεη 

ζηνρεπκέλα δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κεηάδνζεο ησλ εξσηεκάησλ, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε. 
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Παράρτημα Α - Οδηγός Εγκατάστασης 

1. Ιστοσελίδας 

Προαπαιτούμενα 

Οη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows (32 ή 64 bit). 

1.1 Εγκατάσταση XAMPP 

Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην παθέην εθαξκνγψλ XAMPP, επηζθεπηφκαζηε απφ ηνλ θπιινκεηξεηή καο ηε 

ζειίδα: www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html θαη "θαηεβάδνπκε" ηελ ηειεπηαία έθδνζε 

(ηξέρνπζα 1.8.1, 30/9/2012), δηαιέγνπκε ηελ επηινγή "installer" (99mb) πνπ απνηειεί ηνλ πην εχθνιν θαη 

γξήγνξν ηξφπν εγθαηάζηαζεο: 

 
εικόνα Α1.1.1 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε κεηαθφξησζε ηνπ αξρείνπ, ην εθηεινχκε . Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

κπνξεί λα καο δεηεζεί λα "θαηεβάζνπκε" επίζεο ηελ microsoft visual C++ 2008 Redistributable (αλ δελ 

ππάξρεη ήδε ζην ζχζηεκά καο), νδεγνχκαζηε απηφκαηα ζηε ζειίδα κεηαθφξησζεο φπνπ επηιέγνπκε 

"download" θαη εθηεινχκε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο C++. Έπεηηα ζπλερίδνπκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

"XAMPP" ζην νπνίν δηαηεξνχκε αλέπαθεο ηηο πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο. ην ηέινο, αλνίγνπκε ην 

"XAMPP Control Panel" θαη ελεξγνπνηνχκε ("start") ζηα module Apache θαη MySQL. Θα πξέπεη λα 

είλαη σο εμήο: 

 
εικόνα Α1.1.2 
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 ηε ζπλέρεηα , κεηαθέξνπκε ην θάθειν κε ηα αξρεία ηεο ηζηνζειίδαο ζην θάθειν htdocs πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δηαδξνκή εγθαηάζηαζεο ηνπ XAMPP. Ζ πξνεπηιεγκέλε ζέζε είλαη ε: "C:\xampp\htdocs\". 

Αλνίγνπκε ηνλ θπιινκεηξεηή καο θαη πιεθηξνινγνχκε ηε δηεχζπλζε: "localhost/xampp/index.php". Απφ 

εθεί δηαιέγνπκε ηελ επηινγή phpMyAdmin απφ ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο 

ζειίδαο, γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηε βάζε καο. 

 Απφ ην κελνχ ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο, επηιέγνπκε "εηζαγσγή". Έπεηηα δηαιέγνπκε ην αξρείν 

απφ ηνλ θάθειν κε ηα αξρεία ηεο ηζηνζειίδαο, κε φλνκα: "school.sql" θαη κεηά παηάκε "εθηέιεζε" ζην 

ηέινο ηεο ζειίδαο: 

 
εικόνα Α1.1.3 

 Μπνξνχκε πιένλ λα κεηαβνχκε ζηελ ηζηνζειίδα. Δηζάγνπκε ηε δηεχζπλζε: 

"localhost/istoselida/index.php" θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία, κπνξνχκε λα ζπκβνπιεπηνχκε ην 

εγρεηξίδην ρξήζεο ζην Παξάξηεκα B'. 

1.2 Εγκατάσταση notepad++ 

Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θψδηθα ησλ αξρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο, κπνξνχκε λα "θαηεβάζνπκε" ηελ εθαξκνγή 

απφ ηε δηεχζπλζε: "notepad-plus-plus.org/download/"θαη λα ηελ εγθαηαζηήζνπκε δηαηεξψληαο ηηο 

πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, κε δεμί θιηθ ζηα αξρεία πνπ ζέινπκε λα 

αλνίμνπκε δηαιέγνπκε ηελ επηινγή "edit with notepad++". 
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2. Εφαρμογή Φορητών υσκευών 

Περιγραφή 

Θα παξνπζηάζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ 

θψδηθα αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε κηαο εηθνληθήο θηλεηήο ζπζθεπήο γηα πξνζνκνίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

Android. 

2.1 Εγκατάσταση Eclipse - Android SDK 

Ζ Google πιένλ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ελφο ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ, λα θαηεβάζνπκε ηελ 

εθαξκνγή Eclipse καδί κε ην παθέην δηακφξθσζεο γηα ην Android ινγηζκηθφ ηεο. Έηζη γίλεηαη πνιχ πην 

εχθνιε πιένλ ε εγθαηάζηαζε, θαζψο δελ απαηηείηαη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ξχζκηζεο θαη ελζσκάησζεο 

ησλ θαηάιιεισλ πξφζζεησλ. 

 Σν παθέην εθαξκνγψλ, κπνξνχκε λα ην πξνκεζεπηνχκε απφ ηε δηεχζπλζε: 

"developer.android.com/sdk/index.html". Κάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή κε ην κπιε πιαίζην ζην δεμί κέξνο 

ηεο ζειίδαο: 

 
εικόνα Α2.1.1 

Μφιηο κεηαθνξησζεί ην αξρείν, ζα παξαηεξήζνπκε φηη είλαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή. Σν απνζπκπηέδνπκε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε έλα θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα αξρεία ζηνπο ππνθαθέινπο 

ηνπ. Πξνηείλνπκε λα κεηαθεξζεί απνζπκπηεζκέλνο θάθεινο ζηε ξίδα (root) ηνπ ζθιεξνχ καο δίζθνπ 

(π.ρ. C:\), θαζψο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, αλ ν θάθεινο 

βξίζθεηαη ζε δηαδξνκή κε θελά ή ειιεληθνχο ραξαθηήξεο (πεξηνξηζκνί ηεο Java γιψζζαο). 

 Πξηλ εθηειέζνπκε γηα πξψηε θνξά ηελ εθαξκνγή καο, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ην JDK 

(Java Development Kit). Απφ ηνλ browser καο, κεηαβαίλνπκε ζηε ζειίδα: 

"www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html". Γηαιέγνπκε ηελ εγθαηάζηαζε Java 

Platform (JDK): 
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εικόνα Α2.1.2 

 ζηελ επφκελε ζειίδα απνδερφκαζηε ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη επηιέγνπκε γηα εγθαηάζηαζε ηελ έθδνζε 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ιεηηνπξγηθφ καο ζχζηεκα (32 ή 64 bit windows): 

  
εικόνα Α2.1.3 

Μφιηο "θαηέβεη" ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο, ην εθηεινχκε θαη αθήλνπκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο 

επηινγέο σο έρνπλ. Σψξα είκαζηε έηνηκνη λα "ηξέμνπκε" ηελ εθαξκνγή Eclipse πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ 

θάθειν adt-bundle-windows/eclipse. Απφ ηελ θνξπθή ηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο, αλνίγνπκε ηνλ 

Android SDK manager: 

  
εικόνα Α2.1.4 

 

απ' φπνπ ζα "θαηεβάζνπκε" ην Android 2.3.3 (API 10) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή καο: 
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εικόνα Α2.1.5 

 Απνδερφκαζηε ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλακέλνπκε λα νινθιεξσζεί. Αθνχ γίλεη απηφ, επαλεθθηλνχκε ην 

Eclipse. Θα ρξεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα λα εγθαηαζηήζνπκε κία εηθνληθή ζπζθεπή Android πνπ ζα "ηξέμεη" 

ηελ εθαξκνγή. Αλνίγνπκε ηνλ Android Virtual Device Manager: 

 
εικόνα Α2.1.6 

 

 θαη κεηαβαίλνπκε ζηελ θαξηέια "Device Definitions": 
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εικόνα Α2.1.7 

 Δπηιέγνπκε ην "Nexus S by Google" θαη παηάκε ην: "Create AVD", επηβεβαηψλνπκε ηελ επηινγή καο 

παηψληαο OK. βγαίλνπκε απφ ηνλ manager θαη έπεηηα λα εηζάγνπκε ηελ εθαξκνγή γηα επεμεξγαζία ή γηα 

πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο σο εμήο: επηιέγνπκε File > import > General > existing Projects into 

Workspace > Next > Browse θαη δηαιέγνπκε ηε δηαδξνκή πνπ πεξηέρεη ηνλ θάθειφ "playlearn", ηέινο 

παηάκε OK. Θα καο εκθαληζηεί ζαλ project ε εθαξκνγή καο. 

 Γηα λα εθηειέζνπκε ηελ εθαξκνγή καο ζηελ εηθνληθή ζπζθεπή πνπ ξπζκίζακε πξνεγνπκέλσο, 

επηιέγνπκε κε δεμί θιηθ πάλσ ζην playlearn project > Run As > Android Application. Πεξηκέλνπκε κέρξη 

λα θνξησζεί ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, κφιηο γίλεη απηφ, ζα μεθηλήζεη θαη ε εθαξκνγή καο. 

 Απφ ηνλ Package Explorer, κπνξνχκε λα πινεγεζνχκε ζε φια ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο θαη λα 

ηα επεμεξγαζηνχκε. ε πεξίπησζε πνπ δελ καο εκθαλίδνληαη ζσζηά ηα ειιεληθά γξάκκαηα ζηα αξρεία, 

πξέπεη λα αιιάμνπκε ηελ θσδηθνπνίεζε ζε 8859-7 σο εμήο: Window > Preferences, θάλνπκε αλαδήηεζε 

ην: resources, επηιέγνπκε ην απνηέιεζκα workspace θαη ζην πεδίν Text file encoding, δηαιέγνπκε "other" 

θαη γξάθνπκε "ISO-8859-7": 
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εικόνα Α2.1.8 

ζηε ζπλέρεηα παηάκε "apply" θαη "OK". 

2.2 Εγκατάσταση σε συμβατή φορητή συσκευή 

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ζε κία ζπκβαηή ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνπκε ην apk αξρείν κέζα απφ ηνλ θάθειν bin πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδξνκή: "playlearn/", ζηε 

ζπζθεπή καο. Έπεηηα κέζα απφ ην κελνχ ξπζκίζεσλ, πξέπεη λα έρνπκε ελεξγνπνηεκέλε ηελ επηινγή: 

"εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ απφ άγλσζηεο πεγέο". Σέινο, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή αξρείσλ πνπ δηαζέηνπκε, 

θάλνπκε εγθαηάζηαζε ηελ εθαξκνγή. 
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Παράρτημα Β - Εγχειρίδιο Χρήστη 

1. Ιστοσελίδα 

1.1 Επισκέπτης 

 
εικόνα Β1.1.1 

Ξεθηλάκε απφ ηελ αξρηθή ζειίδα. Δδψ καο παξνπζηάδνληαη ζην πάλσ κέξνο φιεο νη επηινγέο γηα ηελ 

πινήγεζή καο ζηελ ηζηνζειίδα.  

Αθξηβψο απφ θάησ, ζπλαληάκε δχν πίλαθεο νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλνπο πνπ καο εκθαλίδνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ. Καη νη δχν απηέο πιεξνθνξίεο είλαη 

ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε θαηαρψξεζεο. 
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εικόνα Β1.1.2 

ηελ επηινγή ησλ αλαθνηλψζεσλ, καο εκθαλίδνληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ ηίηιν, 

έλαλ αλαιπηηθφ ζρνιηαζκφ θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 

 

 
εικόνα Β1.1.3 

ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, καο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζε παξφκνην κνηίβν κε ηηο 

αλαθνηλψζεηο κε ηελ πξφζζεηε πξνβνιή  κηαο κηθξνγξαθίαο. 
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εικόνα Β1.1.4 

Πεξλψληαο ζηελ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ βηβιίσλ, βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν ηνπ 

βηβιίνπ, ηνλ ζπγγξαθέα, θαη ηνλ εθδνηηθφ νίθν. Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα κηθξνγξαθίαο γηα ην 

εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ. 

 

 
εικόνα Β1.1.5 

Γηαιέγνληαο ηελ επηινγή πξνηεηλφκελεο ζειίδεο, καο εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο κε απηέο, φπνπ καο 

αλαθέξεηαη ην φλνκά ηνπο, έλα ζχληνκν ζρφιην θαη ε δηεχζπλζε ηζηνχ ηνπο. Κάλνληαο θιηθ ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζεηξάο ηεο θάζε εγγξαθήο κπνξνχκε λα κεηαβνχκε θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ηζηνζειίδα. 
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εικόνα Β1.1.6 

ηελ 5ε επηινγή πνπ καο δίλεηαη απφ ην κελνχ ζηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

δνχκε φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνληαη είλαη νη: Όλνκα, 

Δπψλπκν, Μάζεκα, Σάμε, Ώξεο γξαθείνπ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

 

 

εικόνα Β1.1.7 

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα "δνθηκάζνπκε ηηο γλψζεηο καο", παηψληαο ζηνλ νκψλπκν ζχλδεζκν, 

καο εκθαλίδνληαη νη επηινγέο γηα λα θηηάμνπκε ην quiz ηεο αξεζθείαο καο. Μπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ην 

πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ, ηελ θαηεγνξία ηνπο θαη ην κήλα παξάδνζεο. Κάλνληαο θιηθ ζηε Γεκηνπξγία κάο 

εκθαλίδνληαη νη εξσηήζεηο. 
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εικόνα Β1.1.8 

Σψξα βξηζθφκαζηε ζηελ νζφλε  ησλ εξσηήζεσλ. Απφ εδψ επηιέγνπκε φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ ζεσξνχκε 

ζσζηέο. ε πεξίπησζε πνπ μεράζνπκε λα απαληήζνπκε ζε θάπνηα, ζα καο εκθαληζηεί αληίζηνηρν κήλπκα. 

Με ην θνπκπί "επαλαθνξά" δηαγξάθνληαη φιεο νη επηινγέο καο. Μφιηο ηειεηψζνπκε, παηάκε 

"θαηαρψξεζε" θαη νδεγνχκαζηε ζηε ζειίδα απνηειεζκάησλ. 

 

 

εικόνα Β1.1.9 

ηε ζειίδα ησλ απαληήζεσλ, βιέπνπκε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε ηε ζσζηή ηνπο απάληεζε δίπια. ηε ζηήιε 

"απνηέιεζκα" βιέπνπκε ζε πνηεο έρνπκε θάλεη ιάζε. Σέινο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ επίδνζή καο θαη ζε 

κνξθή πνζνζηνχ θαη ην ζρφιην κε βάζε απηήλ. 
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εικόνα Β1.1.10 

ηε κεηαθφξησζε εθαξκνγήο, κπνξνχκε λα κεηαθνξηψζνπκε  ηελ android εθαξκνγή γηα ην θηλεηφ καο. 

Τπάξρνπλ νδεγίεο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε, ζηελ νζφλε. 

 

 

εικόνα Β1.1.11 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ζην κελνχ, είλαη ε "Δπηθνηλσλία". Απφ εθεί κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία καο 

θαη αθνχ γξάςνπκε θαη ην κήλπκά καο, παηψληαο "Απνζηνιή" ζηέιλεηαη ην κήλπκα θαη εκθαλίδεηαη ε 

νζφλε επηηπρνχο απνζηνιήο. 
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1.2 Μαθητής 

 

εικόνα Β1.2.1 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηνπο καζεηέο, ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπκε ην "Δίζνδνο Μαζεηή" θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ νζφλε πνπ καο εκθαλίδεηαη λα 

πιεθηξνινγήζνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα εηζάγνπκε ζσζηά, καο εκθαλίδεηαη κήλπκα επηηπρίαο, αιιηψο ζθάικαηνο. 
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εικόνα Β1.2.2 

Αθνχ εηζέιζνπκε επηηπρψο, νη επηινγέο ζην κελνχ επηινγψλ ηεο θνξπθήο αιιάδνπλ. Οη θαηλνχξηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη είλαη: Απνζχλδεζε, Σν ηζηνξηθφ κνπ, Αζθήζεηο Δπαλάιεςεο. Κάλνληαο θιηθ ζηηο 

"Αζθήζεηο Δπαλάιεςεο", καο παξνπζηάδνληαη ηα δηαζέζηκα καζήκαηα αλαιφγσο ηεο ηάμεο καο. 

Δπηιέγνληαο "Γεκηνπξγία" ζα πάκε ζηε ζειίδα ησλ εξσηήζεσλ. 

 

 

εικόνα Β1.2.3 

ην πάλσ κέξνο καο εκθαλίδεηαη ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη κέρξη λα νινθιεξψζνπκε ην quiz - ηεζη. Αλ δελ 

θαηαθέξνπκε λα απαληήζνπκε κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, ηφηε ζα 

ζεσξεζνχλ σο ιαλζαζκέλεο. Παηψληαο "Καηαρψξεζε" ηειεηψλνπκε ην ηεζη θαη κεηαβαίλνπκε ζηε 

ζειίδα απνηειεζκάησλ. 
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εικόνα Β1.2.4 

Δδψ κπνξνχκε λα δνχκε ηα ιάζε καο θαη ην βαζκφ καο. 

 

 

εικόνα Β1.2.5 

Από ηελ επηινγή "Τν ηζηνξηθό κνπ", κπνξνύκε λα δνύκε ηελ θαξηέια κε ηα ζηνηρεία καο όπσο επίζεο θαη 
ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα ησλ δηαγσληζκάησλ. 
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εικόνα Β1.2.6 

Οη ππόινηπεο επηινγέο ηνπ κελνύ, είλαη αθξηβώο νη ίδηεο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ καζεηή. Μπνξείηε λα 
αλαηξέμεηε ζην πξνεγνύκελν ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ιεπηνκέξεηεο. Γηα λα απνζπλδεζνύκε, επηιέγνπκε 
"Απνζύλδεζε". 
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1.3 Διαχειριστής 

 

εικόνα Β1.3.1 

Σηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαρεηξηζηή, εηζεξρόκαζηε κέζσ ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο από ην θεληξηθό κελνύ. 
Πιεθηξνινγνύκε ηα δηαπηζηεπηήξηά καο θαη παηάκε ην θνπκπί "Σύλδεζε". Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή 
καο ζην ζύζηεκα, ην θεληξηθό κελνύ εκθαλίδεη ηηο εμήο λέεο επηινγέο: Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθώλ, 
Γηαρείξηζε Μαζεηώλ, Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ, Γηαρείξηζε Πξνηεηλόκελσλ Βηβιίσλ, Γηαρείξηζε 
Πξνηεηλόκελσλ Σειίδσλ, Δπεμεξγαζία QUIZ θαη Γηαρείξηζε Αλαθνηλώζεσλ. 

 

  

εικόνα Β1.3.2 

Μέζα από ηε Γηαρείξηζε Αλαθνηλώζεσλ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα λέα αλαθνίλσζε παηώληαο ην 
αληίζηνηρν πιήθηξν θαη λα επεμεξγαζηνύκε κία παιηόηεξε παηώληαο πάλσ ζε απηήλ. 
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εικόνα Β1.3.3 

Σηελ επεμεξγαζία αλαθνίλσζεο, έρνπκε εθηόο από ηε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο, θαη ηε δπλαηόηεηα 
δηαγξαθήο (κε ηελ εκθάληζε ζε όπνηα από ηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ κελύκαηνο). 

 

 

εικόνα Β1.3.4 

Με παξόκνην ηξόπν δηαρεηξηδόκαζηε θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Σηε δεκηνπξγία θαηαρώξηζεο καο δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπκε αλ επηζπκνύκε θαη κία εηθόλα. 
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εικόνα Β1.3.5 

Σηελ επεμεξγαζία, έρνπκε θαη ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο εηθόλαο ή ηε δηαηήξεζε ηεο πξνεγνύκελεο. 
Φπζηθά ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα δηαγξαθήο. Αλάινγα ην ηη ζα αθνινπζήζνπκε, ζα καο εκθαληζηεί 
αλάινγν ελεκεξσηηθό κήλπκα. 

 

 

εικόνα Β1.3.6 

Σηε δηαρείξηζε πξνηεηλόκελσλ βηβιίσλ, κπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε θάλνληαο θιηθ ζηελ εγγξαθή πνπ 
επηζπκνύκε θαη λα πξνζζέζνπκε λέα από ην πιήθηξν ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Σηε δεκηνπξγία λέαο 
θαηαρώξηζεο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε θαη κία εηθόλα. 
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εικόνα Β1.3.7 

Όπσο θαη ζηε δηαρείξηζε βηβιίσλ, έηζη θαη εδώ, επηιέγνληαο κία εγγξαθή, ηε δηαγξάθνπκε θαη αληίζηνηρα 
δεκηνπξγνύκε κία λέα από ην αλάινγν θνπκπί. 

 

 

εικόνα Β1.3.8 

Σηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηηο εγγξαθέο καο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε 
λέεο. Μέζα από ηελ επεμεξγαζία, καο δίλεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ηεο δηαγξαθήο. 
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εικόνα Β1.3.9 

Σηε δηαρείξηζε ησλ καζεηώλ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα ηεο αλαδήηεζεο θαη κε βάζε ην νλνκαηεπώλπκν θαη κε 
βάζε ην ηκήκα πνπ ζέινπκε λα βξνύκε. Έρνπκε θαη ηηο ζπληνκεύζεηο: Όινη νη καζεηέο, Δηζαγσγή λένπ 
καζεηή. 

 

 

εικόνα Β1.3.10 

Αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε, ζηα απνηειέζκαηα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε ηα ζηνηρεία ηνπ 
καζεηή θαη λα καο εκθαληζηνύλ πξόζζεηεο επηινγέο πνπ ζα δνύκε ζηελ ακέζσο επόκελε εηθόλα. 
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εικόνα Β1.3.11 

Δδώ καο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή. Μπνξνύκε λα δνύκε θαη ηα 
απηνκαηνπνηεκέλα ζρόιηα ηεο εθαξκνγήο (εάλ ππάξρνπλ), όπσο επίζεο θαη πόζα δηαγσλίζκαηα έρεη 
παξαιείςεη ν καζεηήο λα ηειεηώζεη. Σην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο εκθαλίδνληαη ρξνλνινγηθά ηα ηειεπηαία 
δηαγσλίζκαηα. 

 

 

εικόνα Β1.3.12 

Από ηελ επηινγή επεμεξγαζίαο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή θαη καο αλνίγνληαη νη 
επηινγέο γηα λα δηαγξάςνπκε ηα απηνκαηνπνηεκέλα κελύκαηα ηεο εθαξκνγήο, λα κεδελίζνπκε ηνλ αξηζκό 
ησλ δηαγσληζκάησλ πνπ παξέιεηςε ν καζεηήο θαη αλ επηζπκνύκε, κπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε θαη ην 
ηζηνξηθό ησλ βαζκνινγηώλ ή θαη όιεο ηεο εγγξαθήο ηνπ καζεηή. 
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εικόνα Β1.3.13 

Σηα ίδηα πξόηππα κε ηε δηαρείξηζε Μαζεηώλ, έηζη θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ quiz, έρνπκε ηε δπλαηόηεηα 
αλαδήηεζεο είηε κέζσ ιέμεο θιεηδί, είηε κέζσ ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ε εξώηεζε. Γπλαηόηεηα 
εκθάληζεο όισλ ησλ εξσηήζεσλ θαη δεκηνπξγία λέαο εξώηεζεο. 

 

 

εικόνα Β1.3.14 

Αθνύ θάλνπκε ηελ αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκνύκε, από ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ 
κπνξνύκε λα δηαιέμνπκε ηελ εξώηεζε πνπ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε.  
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εικόνα Β1.3.15 

Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ηεο εξώηεζεο, κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηηο επηινγέο ηεο θαη λα θάλνπκε 
δηνξζώζεηο. Αλ επηζπκνύκε ηε δηαγξαθή ηεο, ην αληίζηνηρν πιήθηξν ζα ην θάλεη γηα καο. Πάληα αλαιόγσο 
ηεο επηινγήο καο, ζα καο εκθαλίδεηαη ην αλάινγν κήλπκα. 

 

 

εικόνα Β1.3.16 

Παηώληαο "Απνζύλδεζε" κπνξνύκε αλά πάζα ζηηγκή λα απνζπλδεζνύκε θαη λα επηζηξέςνπκε ζηε 
ιεηηνπξγία επηζθέπηε. 
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2. Εφαρμογή Φορητών υσκευών 

 
εικόνα Β2.1 

Απηή είλαη ε εηθφλα εηζφδνπ πνπ καο εκθαλίδεηαη ακέζσο κφιηο αλνίμνπκε ηελ εθαξκνγή καο. 
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εικόνα Β2.2 

Ζ επφκελε ζειίδα πνπ καο εκθαλίδεηαη, είλαη απηή ηνπ θεληξηθνχ κελνχ. Απφ εδψ κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε λα μεθηλήζνπκε ην quiz, λα επηιέμνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ, λα δνχκε ηα θαιχηεξα 

ζθνξ ή λα ηεξκαηίζνπκε ηελ εθαξκνγή. 

 

 
εικόνα Β2.3 

ηελ επηινγή ησλ ξπζκίζεσλ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο: θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ (κάζεκα), κήλα 

παξάδνζεο ηεο χιεο θαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θάζε γχξνπ. 
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εικόνα Β2.4 

Δπηιέγνληαο "Δθθίλεζε", μεθηλάεη ην quiz, καο εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε θαη νη ηέζζεξηο πηζαλέο 

απαληήζεηο. Ο ρξήζηεο γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο θαη παηψληαο ην πιήθηξν ζπλέρεηα, λα κεηαβεί ζηελ επφκελε. 

 

 
εικόνα Β2.5 

Μφιηο νινθιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ, ζα κεηαβνχκε ζηελ νζφλε ηνπ απνηειέζκαηνο. Δθεί 

αθνχ δψζνπκε έλα φλνκα (πξναηξεηηθά) ζα καο εκθαληζηεί ε επίδνζή καο. 
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εικόνα Β2.6 

Ζ επίδνζε αλαγξάθεηαη θαη ζαλ αλαινγία αιιά θαη ζαλ πνζνζηφ. Μαο εκθαλίδεηαη πάληα θαη έλα κηθξφ 

ζρφιην αλάινγα κε ηελ επίδνζή καο θαη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην. 

 

 
εικόνα Β2.7 

Μφιηο παηήζνπκε ην θνπκπί "Απαληήζεηο", καο εκθαλίδνληαη φιεο νη εξσηήζεηο κε ηηο ζσζηέο ηνπο. Ο 

ρξήζηεο, ελεκεξψλεηαη ζε πνηεο απάληεζε επηηπρψο θαη ζε πνηεο φρη. 
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εικόνα Β2.8 

Απφ ηελ επηινγή "Πξφζθαηα θνξ" ηνπ θεληξηθνχ κελνχ, ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα ηειεπηαία 20 

απνηειέζκαηα. 

 

Με ην θνπκπί έμνδνο, ηεξκαηίδεηαη ε εθαξκνγή. 

 

 




