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i 

 

Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δξσηήζεσλ. Κχξηνο ζθνπφο είλαη νη 

εξσηήζεηο απηέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνο ζην γλσζηφ θαη 

δεκνθηιέο παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. Θεσξψληαο φηη ην παηρλίδη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη 

ρξήζηεο-εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε απιφ θαη άκεζν ηξφπν ηηο εξσηήζεηο κηαο 

Σξάπεδαο Δξσηήζεσλ. Απφ ηελ ηξάπεδα απηή είλαη δπλαηφλ λα επηιέγνληαη 

εθείλεο κφλν νη εξσηήζεηο πνπ ζεσξεί ν εθπαηδεπηηθφο σο αλαγθαίεο γηα ηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απφ ην 

παηρλίδη. Πξνθεηκέλνπ νη εξσηήζεηο απηέο λα είλαη αμηνπνηήζηκεο απφ ην παηρλίδη 

ηνπ εθαηνκκπξηνχρνπ, ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

αξρεία xml ψζηε λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ρξεζηκνπνηήζηκα απφ ην παηρλίδη ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ. Σέινο, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο γηα δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξνθεηκέλσ λα θαιπθζεί ε αλάγθε 

χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ εξσηήζεσλ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά αξρεία εηζφδνπ xml πνπ ην θαζέλα ζα αληηζηνηρεί ζηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία εξσηήζεσλ. 
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Δπραξηζηίεο 

Θέισ αλ εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή  

θ.θ. Ρεηάιε πκεψλ γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  

Πνιιέο επραξηζηίεο επίζεο νθείισ ζηελ ζπλεξγάηηδα ηνπ επηβιέπνληνο κνπ, ηελ 

θ. θα ηακέηε Φσηεηλή ε νπνία επέβιεςε ηελ πνξεία ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα γηα 

ην εξγαιείν ελψ κε ηηο θαζνξηζηηθέο επηζεκάλζεηο ηεο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ 

βειηίσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Σέινο εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ακέηξεηε 

θαηαλφεζε θαη ππνκνλή ηεο απέλαληί κνπ φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ, ζηελ αγαπεκέλε κνπ… Εύα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Γεληθή Ιδέα 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζεκαληηθή. Η ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη ζαλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ
.
 απφ ηελ κία ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ απμεκέλεο 

αμίαο πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη απφ ηελ άιιε ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ηνλ εθπαηδεπηή.  

Η δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε εξγαιεία πνπ 

είλαη γλσζηά σο Σπγγξαθηθά Εξγαιεία (Authoring tools). Αλ θαη ε νλνκαζία ηνπο 

κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγγξαθή/ 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα θάηη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ θαη θπζηθά πην εμειηγκέλν. Με ηα εξγαιεία ζπγγξαθήο ν 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηνλ ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ (θείκελν, video, 

εηθφλα, ήρνο θηι)  φζν θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

παξαγσγή λένπ εθπαηδεπηηθνχ  πξντφληνο. 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ ηα εξγαιεία απηά λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ, απαιιάζζνληαο ηνπο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, απφ 

επηπξφζζεηεο εξγαζίεο & δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξέπεη λα δαπαλεζεί θαη ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ 

εθκάζεζε ηνπο, νη ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνί επηθεληξψλνληαη ζην λα 

θαηαζθεπάζνπλ απιά, εχρξεζηα θαη φζν ην δπλαηφλ ιεηηνπξγηθφηεξα πξντφληα-

εξγαιεία κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο. 

1.2 Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχρζεθε (ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη 

θαηαζθεπή) έλα ζπγγξαθηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηή λα 
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δεκηνπξγεί γξήγνξα θαη εχθνια εξσηήζεηο θαζψο θαη λα ηηο δηαρεηξίδεηαη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα εθαξκνγή φπσο είλαη ην δεκνθηιέο παηρλίδη ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ. Παξάιιεια ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ 

γηα δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο δίλνληαο ηνπ έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ην παηρλίδη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη κάιηζηα σο  έλα 

εξγαιείν quiz πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηηο 

απνθηεζείζεο γλψζεηο αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία.   

Σν Δ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο νλνκάδεηαη χζηεκα Γηαρείξηζεο Δξσηήζεσλ 

(ΓΔ) θαη ζηελ πξάμε αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα κηαο Σξάπεδαο Δξσηήζεσλ (ΣΔ) έηζη ψζηε λα παξάγεη θαηάιιειεο 

δνκήο αξρεία XML ψζηε λα  απνηεινχλ ηα δεδνκέλα-είζνδν γηα ην παηρλίδη ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ.  

Σν ΓΔ δεκηνπξγήζεθε βάζεη ρξεζηνθεληξηθήο ζρεδίαζεο βαζηδφκελν δειαδή ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο πνπ πξφθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ή 

πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη 

ζρεδηαζηηθψλ πξνηχπσλ ελψ ζηελ ζπλέρεηα ε βειηίσζε ηνπ πξνέθπςε κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο εξσηήζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ρξήζε ησλ πξσηαξρηθψλ εθδφζεσλ ηνπ εξγαιείνπ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΔ δεκηνπξγήζεθε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ) ζηελ νπνία 

απνζεθεχνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Όκσο, ην 

ΓΔ ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα απαιιάμεη ηνλ άπεηξν ρξήζηε απφ ηηο θιαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο (CRUD) πνπ επηηειεί κηα ΒΓ δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο (Create), ηεο 

αλάγλσζεο (Read), ηεο ηξνπνπνίεζεο (Update) θαη ηεο δηαγξαθήο (Delete) 

εγγξαθψλ, ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο γηα λα εθηειέζεη ζα έπξεπε λα έρεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ΒΓ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο ηεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βάζεη ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ επηηπγράλεηαη ε δηαρείξηζε 

εξσηήζεσλ νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηηο πηζαλέο εξσηήζεηο γηα ην παηρλίδη ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ. Μάιηζηα είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην παηρλίδη θαη’ 

επηινγή ηνπ ρξήζηε.  
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Με ηε ρξήζε ηνπ ΓΔ ε δηαρείξηζε ησλ εξσηήζεσλ είλαη πιένλ κηα απιή 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ελψ ε παξαγσγή 

θαηάιιειεο εηζφδνπ γηα ηνλ Δθαηνκκπξηνχρν είλαη δηαδηθαζία απιήο επηινγήο 

ιεηηνπξγηθψλ θνπκπηψλ, δηαδηθαζηψλ δειαδή κε ηηο νπνίεο είλαη πνιχ εχθνιν λα 

εμνηθεησζεί γξήγνξα αθφκα θαη ν πην άπεηξνο ρξήζηεο. 

1.3 Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 7 Κεθάιαηα.  

ην 1
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ηδέαο πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε πινπνίεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ εξγαιείνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.   

ην 2
ν
 Κεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη πσο απηά είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

ην 3
ν
 Κεθάιαην ε αξρηθή ηδέα αλαπηχζζεηαη, δηεπθξηλίδεηαη ν ζθνπφο ηεο 

πινπνίεζεο θαη θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηεί ην ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί. Παξνπζηάδνληαη θαη 

εμεηάδνληαη παξφκνηα ζπζηήκαηα κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ νκαδνπνίεζε 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο.   

ην 4
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, κε ηελ βνήζεηα 

ηεξαξρηθψλ γξαθεκάησλ, ελφο πην ηερληθνχ ηξφπνπ ν νπνίνο βνεζάεη ζηνλ 

πεξαηηέξσ ζρεδηαζκφ θαη θπζηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο. Πέξα απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη θαη πνηέο κε-

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πξέπεη λα εμππεξεηεί ην ζχζηεκα. 

ην 5
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηφζν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φζν θαη ηεο γξαθηθήο δη-επαθήο ηνπ. Παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νη ηερλνινγίεο 

πνπ πινπνηνχλ ηελ επηιερζείζα αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ην δηαδξαζηηθφ 



- 4 - 

 

πεξηβάιινλ. 

ην 6
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζχζηεκα ηφζν κε ηελ ρξήζε ησλ 

δηάθνξσλ επηινγψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε φζν θαη κε ηελ παξνπζίαζε 

δηαθφξσλ πηζαλψλ ζελαξίσλ ρξήζεο. 

ην 7
ν
 Κεθάιαην επηρεηξείηαη κηα αμηνιφγεζε κε ηελ παξνπζίαζε ελφο 

ζπγθξηηηθνχ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο κε ηα παξφκνηα 

ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 3 αιιά θαη κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

παξαηήξεζεο  ππνθεηκέλσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2 ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ – ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

2.1 Γεληθά 

Πσο ζπλδένληαη ηα παηρλίδηα κε ηελ κάζεζε; Πψο ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

έρνπλ δηεηζδχζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα; Πψο αμηνινγείηαη ε 

επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; Μπνξεί ε αμηνιφγεζε θαη ε απηναμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ λα γίλεηαη κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη; 

2.2 Ση είλαη Μάζεζε-Πψο καζαίλεη θαλείο; 

Οη έξεπλεο δηαθφξσλ επηζηεκψλ, φπσο ηεο εθπαηδεπηηθήο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο 

εμειηθηηθήο, ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο, έρνπλ πξνζθέξεη λέεο ηδέεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο. Δλ νιίγνηο 

έρεη εγθαηαιεηθζεί ε άπνςε πσο ε κάζεζε είλαη αηνκηθή θαη παζεηηθή δηαδηθαζία 

βαζηδφκελε ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ εμάζθεζε ελψ πηνζεηείηαη εθείλε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζα ζε έλα θνηλσληθφ αιιειεπηδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία, ε αλαδήηεζε θαη ε εμεξεχλεζε 

πάλσ ζε απζεληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Παξνπζηάδνληαο επηγξακκαηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο πνπ 

επηδηψθνπκε λα εκπεξηέρεη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ηελ πινπνηεί ζα ιέγακε 

φηη: 

 Η κάζεζε απαηηεί ηελ ελεξγή αιιά θαη επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Η κάζεζε είλαη θπξίσο κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηα ζχλνια πνπ αλήθεη. 

 Η κάζεζε είλαη θαιχηεξε φηαλ είλαη απζεληηθή. Όηαλ νη άλζξσπνη 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ρξήζηκεο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή 
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καζαίλνπλ επθνιφηεξα θαη θαιχηεξα. 

 Η κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. Οη λέεο γλψζεηο 

δνκνχληαη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο θαη ζηα φζα ήδε 

γλσξίδεη θαη θαηαιαβαίλεη.  

 Η κάζεζε δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη αμηνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

πνπ ηνπο βνεζνχλ λα ζθέθηνληαη ινγηθά ψζηε λα αλαιχνπλ θαη λα ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα πξνηείλνληαο ιχζεηο. 

 Η κάζεζε εμειίζζεηαη κέζσ ηεο «απηφ-ξχζκηζεο». Όηαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζέηνπλ ζηφρνπο, ζρεδηάδνπλ ηελ καζεζηαθή ηνπο πνξεία, 

ηελ παξαθνινπζνχλ κπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο. 

 Η κάζεζε επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ην πιηθφ είλαη νξγαλσκέλν γχξσ 

απφ γεληθέο αξρέο θαη εμεγήζεηο. Γελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

απνκλεκφλεπζε ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 Η κάζεζε είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθφ ηνπ 

ηξφπν θαη αλαπηχζζεη ηηο δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο γηα λα κάζεη. 

 Η κάζεζε δηεπθνιχλεηαη φηαλ ζπλνδεχεηαη κε θίλεηξα. Σα θίλεηξα απηά 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή (π.ρ. έπαηλνο, ζεηηθή 

ελίζρπζε) ή απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν (εζσηεξηθά θίλεηξα φπσο ε 

αγάπε θαη ην κεξάθη γηα θάηη, ην ηαιέλην ή θιίζε, ηα ελδηαθέξνληα). 

2.3 Ση είλαη Παηρλίδη-Μηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ 

Αλ αλαδεηήζεη θάπνηνο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θάπνηνλ νξηζκφ γηα ην ηη είλαη 

παηρλίδη ζα αλαθαιχςεη ζχληνκα πσο δελ ππάξρεη έλαο μεθάζαξνο νξηζκφο νχηε 

θαη κηα κνλαδηθή ζεσξία πνπ λα εμεγεί ην ξφιν ηνπ παηρληδηνχ ζηε κάζεζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Γεληθά κηιψληαο ζα κπνξνχζε λα ην πεξηγξάςεη 

θαλείο σο έλα ζχλζεην θαη πνιχκνξθν θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

πξάμεηο, πξνζαλαηνιηζκνχο θαη εθδειψζεηο. Ο Meckley ζπλνςίδνληαο δηάθνξνπο 

νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ γηα ην ηη είλαη παηρλίδη απφ ηνπο επηζηήκνλεο Maxim, 

Scales, Kostelnik, Soderman, Whiren, Feeney, Christensen θαη Moravcil θαηέιεμε 

ζε έλαλ απιφ θαη εχζηνρν νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν:  

«Τν παηρλίδη είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηα αθόινπζα 
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ραξαθηεξηζηηθά: α) λα είλαη ειεύζεξε επηινγή, β) λα θαηεπζύλεηαη από εζσηεξηθά 

θίλεηξα, γ) λα παξέρεη επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε, δ) λα εκπιέθεη ελεξγά ηνπο 

παίθηεο ζηελ κάζεζε, ε) λα είλαη απηό-θαηεπζπλόκελν, ζη) λα έρεη λόεκα γηα ην 

παίθηε» (Meckley, 2002)[15]. 

2.4 Παηρλίδη θαη κάζεζε 

Μπνξεί άξαγε ην παηρλίδη λα εμππεξεηήζεη ηελ κάζεζε; Πνηα είλαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ζα πείζνπλ ηφζν ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ 

παξαηεξεηή φηη ε έληαμε ησλ παηρληδηψλ κφλν νθέιε κπνξεί λα έρεη θαη δελ είλαη 

απιψο ράζηκν ρξφλνπ; Μάιηζηα ζήκεξα πνπ  ε εηζρψξεζε ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη επξεία, πνηα είλαη ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ; 

Δπαλεξρφκελνη ινηπφλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ζα ιέγακε φηη κέζα απφ 

ην παηρλίδη εληζρχεηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε έθθξαζε θαη ε επηθνηλσλία 

βνεζψληαο ηνλ εθπαηδεπφκελν λα δνκήζεη ηελ εηθφλα γηα ηνλ ίδην, ηνπο άιινπο 

θαη ηνλ θφζκν. Ο ξφινο ηνπ παηρληδηνχ είλαη νπζηψδεο ζηε λνεηηθή αλάπηπμε θαη 

κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηαηί πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα παξαηήξεζε, 

πεηξακαηηζκό, δηεξεύλεζε, πξόβιεςε, ζρεδηαζκό, εξκελεία, δηαηύπσζε ππνζέζεσλ, 

παξαγσγή εξσηήζεσλ, θαηαλόεζε, εθπιήξσζε ζηόρσλ θαη ιύζε πξνβιεκάησλ 

(Γνπξγηψηνπ Δ.)[5]. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη παίδνληαο, αληηιακβάλνληαη ην 

ζψκα ηνπο, ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο ζψκαηφο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο θίλεζεο 

αιιά θαη ζηα αληηθείκελα θαη ζηα πξφζσπα πνπ ην πεξηβάιινπλ (ηβξνπνχινπ, 

1998). 

Με ην παηρλίδη εμάπηεηαη ε θαληαζία δίλνληαο βήκα ζηελ έθθξαζε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο. Σν παηρλίδη απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα λα εθθξάζεη 

θάπνηνο ηελ δεκηνπξγηθή θχζε πνπ κπνξεί λα θξχβεη κέζα ηνπ. Πφζν κάιηζηα 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο λεαξφηεξεο ειηθίεο εθπαηδεπνκέλσλ νη νπνίνη έρνπλ 

ζπλπθαζκέλν έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο κε ην παηρλίδη. Γελ είλαη ηπραίν 

άιισζηε πσο ε δεκηνπξγηθφηεηα ράλεηαη φηαλ ράλνπκε ην παηδί πνπ έρνπκε κέζα 

καο. Όηαλ ράλνπκε ηελ δηάζεζε καο γηα παηρλίδη ράλνπκε θαη ηελ 
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δεκηνπξγηθφηεηα καο (Νήκα 2002) [9]. Με ην πέξαο ηνπ παηρληδηνχ 

«απνθαιχπηεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχληαη εξσηεκαηηθά, αιιά θαη 

πηνζεηνχληαη πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο» (Κνπζνχξεο & 

Παπαδνγηαλλάθε 2005) [7]. Η αλαδήηεζε γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο νδεγεί ζε 

δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο θαη ελδερνκέλσο ζε λέεο ιχζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ θάηη 

θαιχηεξν ζηελ δσή.   

Έηζη, ην παηρλίδη εθηφο απφ ηε ραξά θαη ηε ραιάξσζε πνπ πξνζθέξεη, ζε παηδηά 

θαη ελήιηθεο, βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε κάζεζε, ζην λα επηθνηλσλνχλ, 

ζην λα δνκνχλ ηελ ζθέςε, ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ζηελ δηεξεχλεζε 

ησλ νξίσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κάιηζηα θαη κε ηελ άπνςε ησλ 

λεπξνεπηζηεκφλσλ φηη νη ζθέςεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ παίθηε ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, δηεγείξνπλ ηνλ εγθέθαιν λα παξάγεη ηελ ρεκηθή νπζία 

ηεο ληνπακίλεο, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ εγθεθάινπ, πνπ βνεζνχλ ζηελ λφεζε, ππνζηεξίδεηαη πιένλ ηζρπξά ε άπνςε 

πψο ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν παηρλίδη δίλεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο 

πηνζεηψληαο έηζη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ 

εθπαηδεπηή αθνχ ε ζπκκεηνρή ηνπο πιένλ δελ γίλεηαη ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ελψ 

απφ ηελ άιιε ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο ξνπηίλαο. Σν παηρλίδη είλαη µηα δξαζηεξηφηεηα 

«ειεχζεξε», ε νπνία παχεη λα ππάξρεη κφιηο πάξεη ην ραξαθηήξα ππνρξέσζεο ή 

εληαρζεί ζε µηα παξαγσγηθή ζθνπηκφηεηα. Αλ θαίλεηαη απξφβιεπην σο πξνο ηελ 

εμέιημε θαη ηελ θαηάιεμή ηνπ, απηφ δελ νθείιεηαη ζην φηη είλαη άλαξρν, αιιά ζην 

φηη ζπλαξηάηαη µε ηελ ειεπζεξία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα εθεπξίζθεη, λα 

αλαθαιύπηεη θαη λα αλαπηύζζεη ηηο δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο ψζηε λα δηακνξθψλεη ηε 

ζπλέρεηα ηνπ παηρληδηνχ ηνπ. Η ειεπζεξία απηή ζπλδέεηαη θαη µε ηε ζρέζε πνπ 

έρεη ην παηρλίδη µε ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο, γεγνλφο πνπ ην ηνπνζεηεί ζε µηα 

ηδηφκνξθε ζθαίξα ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ε νπνία ζπρλά δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γη’ απηφ θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ ππαθνχεη 

απζηεξά θαη µφλν ζηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη 
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ππνρξεσηηθά ζηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Caillois 

1991) [12]. Κάηη ηέηνην απνδεηθλχεη παξάιιεια πσο ην παηρλίδη δελ είλαη 

θαηάιιειν κφλν γηα ηηο λεαξέο ειηθίεο αιιά γηα φιεο ηηο ειηθίεο εθπαηδεπνκέλσλ. 

Με ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ είλαη δπλαηή ε παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Οη δπλαηφηεηεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θιεξνλνκνχλ εθείλεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

φπσο είλαη: ην δηαθνξεηηθφ ζηπι κάζεζεο θαη ν πξνζσπηθφο ξπζκφο ηνπ, ε 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ θαη θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ, ε ππνζηήξημε ηνπ 

φπνηε ην έρεη αλάγθε, ε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα κέηξα ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Πφζν πην ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν είλαη άξαγε έλα ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη πνπ ελζσκαηψλεη ηηο παξαπάλσ αλάγθεο ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν 

φζν θαη ηνλ εθπαηδεπηή; 

Η δηάδνζε ησλ παηρληδηψλ ζηελ ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα ζηξψλεη έλα 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πνιινί 

εθπαηδεπφκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα παηρλίδηα ή ηνπιάρηζηνλ έρνπλ έξζεη ζε 

επαθή κε απηά απφ πνιχ λσξίο θαη ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Δίηε 

πξφθεηηαη γηα παηδηά είηε γηα ελήιηθεο ηα παηρλίδηα είλαη θάηη γλσζηφ ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ μεπεξλψληαο ειηθηαθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά φξηα. Η επξεία ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζε νηθηαθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε εχθνιε πξφζβαζε, ε εμέιημε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ (smart phones, psp, pads, 

netbooks/laptops), ε δηάδνζε ησλ παηρληδνθνλζφισλ (x-box, wii, ps), ε πιεζψξα 

ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηνηφπσλ ρσξίο θφζηνο ρξήζεο, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ (fb, Google+, θηι) θαη ν ηξφπνο δηαζθέδαζεο ζε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο 

ηερλνινγηθά εθνδηαζκέλνπο (internet cafe, cinemas) βνήζεζαλ ζηελ γλσξηκία 

ησλ παηρληδηψλ ζε έλα επξχηεξν θνηλφ δεκηνπξγψληαο αθφκε θαη λέεο ζπλήζεηεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

2.5 Υξήζε παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Πψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φκσο ην παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 
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Αλ θάπνηνο εθπαηδεπηήο δηαβάζεη ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε παξαπάλσ γηα ην 

παηρλίδη (ζει. - 6 -), ζα ζεσξήζεη άκεζα πσο αλαθάιπςε ην ηδαληθφ εξγαιείν ή 

ηελ απφιπηε ηερληθή πνπ ζα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν. 

Με άιια ιφγηα, ην παηρλίδη έρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο εξγαιείνπ κάζεζεο, ηδηφηεηεο 

νη νπνίεο ην αλαδεηθλχνπλ ζε έλα «θπζηθφ παηδαγσγηθφ κέζν» (Unesco 1979) [19]. 

Η ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνδηαζέζεη 

ζεηηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα ηνλ σζήζεη πξνο ηελ πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ. 

Έηζη δηεπθνιχλεηαη θαη ν εθπαηδεπηήο ψζηε λα πεηχρεη επθνιφηεξα ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπο απνθεχγνληαο ηηο ζπκπιεγάδεο ηελ αξλεηηθήο 

ζηάζεο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή. Γελ 

είλαη ηπραίν άιισζηε πσο φηαλ ην παηρλίδη απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά. Αιήζεηα ππάξρεη παηδί, καζεηήο ή εθπαηδεπφκελνο πνπ ζα αξληφηαλ λα 

κάζεη κέζα απφ έλα παηρλίδη;;; Καη επηπρψο, ζήκεξα, ιφγσ ηεο δηείζδπζεο ησλ 

Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο επξείαο δηάδνζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, παξέρεηαη έλα επξχ θάζκα παηρληδηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Η πξφζβαζε ζε απηή είλαη άκεζε, 

εχθνιε θαη ρσξίο ή κε ρακειφ θφζηνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε πιεζψξα απηή κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη πξφβιεκα γηα ηνλ 

εθπαηδεπηή πνπ δπζθνιεχεηαη λα επηιέμεη πην είλαη ην θαηαιιειφηεξν παηρλίδη γηα 

λα επηηχρεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζηφρν θάζε θνξά. Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη εμνηθείσζε 

ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη δπλαηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ λα εμάπηεη ηελ 

θαληαζία θαη ηελ πεξηέξγεηα ηνπο.  

Όκσο ε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

επεμεξγαζία θαη ζε ζπλάξηεζε κε δηαδηθαζίεο αγσγήο. Γειαδή σο πξνο ηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγεί σο φξγαλν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπφκελνπ-εθπαηδεπηή αιιά θαη ζαλ κέζν επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δπζρεξεηψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δλψ σο 

πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ην παηρλίδη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ αιιαγή ζηάζεσλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαληαζίαο (Unesco 1997,  Γεξκαλφο 1993) [19][4].  Με απιά 

ιφγηα ε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο.  

Η ρξήζε ησλ παηρληδηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ απηφ δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα θαη 

ηελ ζπλεξγαζία αιιά λα ζέηνπλ θαη κεηα-γλσζηηθνχο ζηφρνπο. Σα νκαδηθά 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα πέξα απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπλαγσληζκφ πνπ 

δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ησλ παηθηψλ πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ φπσο ηελ αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ην παηρλίδη 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ, ην δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο 

επίιπζεο, ηελ δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη ιχζεσλ ζηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο. 

Απηή ε θξηηηθή δέζκεπζε µε ην παηρλίδη κπνξεί λα παξαιιειηζηεί µε ηελ έλλνηα 

ηεο κεηα-γλψζεο, ε νπνία φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηε γλσζηηθή ςπρνινγία 

απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ (reflecting) ηεο κάζεζεο. (Squire K., 

Jenkins H, 2003) [17]. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα ζπλεηζθέξεη άιινηε σο ζπκκέηνρνο θαη άιινηε σο 

εκςπρσηήο. Η ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή πξνυπνζέηεη πξφηεξν ζρεδηαζκφ έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη κε κέηξν θαη λα κελ θαηαιήμεη ην παηρλίδη ηειηθά λα είλαη κηα 

επηπιένλ θαηεπζπλφκελε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Σέινο, ζηα ρέξηα ελφο έκπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην παηρλίδη, φπσο ππνζηεξίδνπλ 

παηδαγσγνί θαη ςπρνιφγνη, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη σο εξγαιείν θαηαλφεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη δηάγλσζεο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είηε πξφθεηηαη 

γηα παηδηά, είηε γηα ελήιηθεο είηε γηα νπνηαζδήπνηε άιιε εηδηθή νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

2.6 Δίδε Ηιεθηξνληθψλ Παηρληδηψλ 

Ηιεθηξνληθφ παηρλίδη είλαη νπνηνδήπνηε παηρλίδη παίδεηαη µε ηε ρξήζε θάπνηαο 

ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο φπσο έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, µηα θνλζφια 

παηρληδηψλ ή έλα θηλεηφ ηειέθσλν θαη εκπιέθεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο ζε 

έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Σππηθά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνυπνζέηνπλ ηελ 
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χπαξμε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπζθεπψλ εηζφδνπ, πρ πιεθηξνιφγην, joystick, 

gamepad, trackball ή πνληίθη θαζψο θαη θάπνησλ ζπζθεπψλ εμφδνπ, ζπλήζσο κηαο 

νζφλεο θαη ερείσλ. 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνζπαζνχλ λα πξνζνκνηψζνπλ έλαλ θφζκν πνπ 

άιινηε κπνξεί λα είλαη ν πξαγκαηηθφο θαη άιινηε λα είλαη θαληαζηηθφο. ήκεξα ν 

εθπαηδεπηήο θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε κηα κεγάιε πνηθηιία ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ φπσο: 

 Γξίθσλ, ζπαδνθεθαιηέο θαη quiz  

 Δπηηξαπέδηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (π.ρ. monopoly, pazzle, ζηαπξφιεμα, 

scramble θηι)  

 Δηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

 Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο 

 Παηρλίδηα ξφισλ 

 Κνηλσληθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ παηρληδηψλ πνιιψλ παηθηψλ  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ελδηαθέξεη θπξίσο ε θαηεγνξία ησλ quiz ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο. Η επηινγή ελφο παηρληδηνχ γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηή θαη πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη κεηά απφ δηεξεχλεζε ψζηε ηα επηιεγκέλα παηρλίδηα λα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε λα θαιπθζνχλ.  

2.7 Αμηνιφγεζε επίδνζεο εθπαηδεπνκέλσλ  

Η αμηνιφγεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γίλεηαη γηα ηε δηάγλσζε ηνπ αξρηθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ, 

ηνλ έιεγρν χπαξμεο πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ αλίρλεπζε 

αλαγθψλ, ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, ηελ δηακφξθσζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ εθπιήξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

Η αμηνιφγεζε δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ βαζκνιφγεζε θαη δελ ζα πξέπεη 

λα παξαπέκπεη ζε εμεηάζεηο, βαζκνχο θαη ηίηινπο ζπνπδψλ. 

Η αμηνιφγεζε, βάζε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο (Bloom et al., 1971) [11] 



- 13 - 

 

δηαθξίλεηαη ζηελ α) αξρηθή-δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζεο, β) ζηελ ελδηάκεζε-

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη γ) ζηελ ηειηθή-ζπλνιηθή.  

Με ηελ αξρηθή ή πξνγλσζηηθή αμηνιόγεζε εμαθξηβψλεηαη ην επίπεδν ησλ πξν-

ππαξρνπζψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ θαηέρεη ν εθπαηδεπφκελνο. πλήζσο 

γίλεηαη ζηελ αξρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα γίλεη ν θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Απνηειεί ίζσο έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεδηάζηεθε. 

Η ελδηάκεζε ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη θπξίσο πνηνηηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. Ο ραξαθηήξαο ηεο 

είλαη θπξίσο πιεξνθνξηαθφο. Γηαπηζηψλεη πψο νη εθπαηδεπφκελνη 

αληηιακβάλνληαη ηα φζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο 

πξνζπαζεί λα θάλεη εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ 

εμαζθάιηζε ζπκκεηνρηθφηεηαο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη γηα ην αλ ππήξμαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ηφζν απφ εθπαηδεπηέο φζν θαη απφ εθπαηδεπφκελνπο 

θαη βνεζνχλ, κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, λα δηνξζσζνχλ ή λα βειηησζνχλ 

πιεπξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Η ηειηθή ή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθέο κεζφδνπο γηα λα 

εθηηκήζεη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. πλήζσο 

ζπγθξίλεηαη ην ηειηθφ καζεζηαθφ επίπεδν ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ κε ην κέζν 

επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2.7.1 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Μεξηθά απφ ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη εθπαηδεπφκελνη 

είλαη: 

•       Η ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

•       Η ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ 

•       Οη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 
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•       Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 

•       Οη ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηέο 

•       Η αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

•       Η πξνζπκία γηα λα εθθξάδνπλ απφςεηο θαη λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο 

•       Η ζπκβνιή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

•       Η αληαπφθξηζε ζε νδεγίεο, ζπκβνπιέο, θξηηηθή απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

•       Η ηθαλφηεηα νξγάλσζεο 

•       Η ηθαλφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ-δεμηνηήησλ 

•       Η ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

•       Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

•       Η πξνεηνηκαζία 

•       Η επίδνζε ζε αζθήζεηο, εξγαζίεο, ηεζη 

2.7.2 Σερληθέο αμηνιφγεζεο 

Οη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη:  

 Αηνκηθέο Δξγαζίεο.  

Πξφθεηηαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

µε ζηφρν: ηελ εμάζθεζε θαη επαλάιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ απφ πεγέο 

(δηαδίθηπν, βηβιηνζήθεο), ηελ αλάπηπμε ζπλεζεηψλ κειέηεο, απηνπεηζαξρίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. (∆αξβνχδεο, 2004) [6]. 

 Δμεηάζεηο 

Οη εμεηάζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα (δηαγψληζκα, 

ηεζη) θαη ηελ έθηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θαινχληαη λα 

αμηνινγήζνπλ (θεθάιαην, ελφηεηα, ζπλνιηθή χιε). Όηαλ νη εμεηάζεηο, παίξλνπλ 

ηε κνξθή απηνζθνπνχ, απηφ έρεη σο επαθφινπζν ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. 
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 Σα εξσηεκαηνιφγηα & νη ζπλεληεχμεηο  

Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο απαληάεη 

ζε έλα πιήζνο εξσηήζεσλ άιινηε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη άιινηε 

ρσξίο θάπνην πεξηνξηζκφ. Έλα εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δηαθφξσλ εηδψλ εξσηήζεηο φπσο: εξσηήζεηο θξίζεσο, ζσζηνχ ή ιάζνπο, 

ζχδεπμεο, δηάηαμεο, ζπκπιήξσζεο θελνχ, ζχληνκεο απάληεζεο. 

Η ζπλέληεπμε- ε παξαδνζηαθή «πξνθνξηθή εμέηαζε»- είλαη ε δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ζέηνληαη εξσηήκαηα αιιά ππάξρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εξσηψληνο θαη εξσηψκελνπ ζε αληίζεζε κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ είλαη κηα 

πεξηζζφηεξν αηνκηθή ππφζεζε. 

Δλαιιαθηηθή ηερληθή είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, θαηά ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπφκελνο παξαθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 Αηνκηθφο θάθεινο επηδφζεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

Η κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη θαθέινπ (portfolio) ζεσξείηαη σο ε 

βαζηθφηεξε κέζνδνο πινπνίεζεο ηεο Απζεληηθήο Αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηε 

κέζνδν απηή ν ίδηνο ν εθπαηδεπφκελνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή, 

ζπιιέγεη κε θξηηηθφ ηξφπν ελδεηθηηθά δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα αλαιχεη ν ίδηνο θαη ηα παξνπζηάδεη 

γηα αμηνιφγεζε θαη γεληθφηεξε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα. Ο αηνκηθφο θάθεινο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ είλαη έλαο πξνζσπηθφο θάθεινο πνπ ηνλ ηεξεί θαη ηνλ 

ελεκεξψλεη ν ίδηνο (Αλδξεαδάθεο, 2005) [1].  

 Η πλεξγαηηθή αμηνιφγεζε ή Έηεξν-αμηνιφγεζε (peer-assessment) 

ην πιαίζην ελφο νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη 

θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηφζν ηηο αηνκηθέο ηνπο εξγαζίεο φζν θαη ηελ εξγαζία 

ηεο νκάδαο.  Η αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζέζεη ηφζν νη 

εθπαηδεπφκελνη φζν θαη ν εθπαηδεπηήο πνπ ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Η ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζηαδηαθά ψζηε λα αμηνινγεζνχλ. Σα κέιε ηεο 
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νκάδαο αμηνινγνχλ ηηο εξγαζίεο άιισλ κειψλ βάζεη ησλ πξνζπκθσλεζέλησλ 

θξηηεξίσλ, αλαιακβάλνληαο έηζη θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή. Η αμηνιφγεζε 

απνηειεί αλαηξνθνδφηεζε πνπ νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα 

πξνθχςεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

2.7.3 Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο 

πρλά ε αμηνιφγεζε ηαπηίδεηαη κφλν κε ηα εξγαιεία (π.ρ. δηαγψληζκα, ηεζη, 

θνπίδ, έξεπλα) πνπ αμηνινγνχλ ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Shepherd & Godwin, 2004)[18] φπσο ηα: 

 Γηαγψληζκα (exam) πνπ είλαη κία ηειηθή (summative) αμηνιφγεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ. 

 Σεζη (test) πνπ είλαη κία δηεξεπλεηηθή (diagnostic) αμηνιφγεζε γηα λα 

εμαθξηβψζεη γλψζεηο ή δεμηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην ηξέρνλ επίπεδν γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ. 

 Κνπίδ (quiz) πνπ είλαη κηα δηακνξθσηηθή (formative) αμηνιφγεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαθξηβψζεη γλψζεηο ή δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  κε ζθνπφ ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη γηα λα ηνπο 

πιεξνθνξήζεη  γηα ην ηξέρνλ επίπεδν γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ. 

 Έξεπλα (survey) πνπ είλαη κία δηεξεπλεηηθή (reaction) αμηνιφγεζε γηα λα 

εμαθξηβψζεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο ή/θαη ζηάζεηο κηαο νκάδαο κε ζθνπφ 

ηνλ θαζνξηζκφ αλαγθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο 

νξηζκέλνπ ζθνπνχ. 

2.8 Απηφ-αμηνιφγεζε 

Η απηφ-αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν εθπαηδεπφκελνο θξίλεη 

ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηά ηνπ βαζηδφκελνο ζε ελδείμεηο θαη ζαθή θξηηήξηα κε 

ζθνπφ λα δνπιεχεη θαιχηεξα ζην κέιινλ (Rolheiser & Ross, 2006) [16]. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή αξθεηά δχζθνιε ζην λα εθαξκνζηεί, γηαηί πξέπεη λα 

είλαη ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε. Η ρξήζε ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο φκσο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν γηαηί νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

ηνπ δηακνξθψλνληαο έηζη θαιχηεξε άπνςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηφζν γηα ην επίπεδν 

κάζεζεο ηνπ φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα. Η απηφ-αμηνιφγεζε, 

πξνζθέξνληαο απηφ-ξχζκηζε, απηνδηαρείξηζε, απηνέιεγρν, απηφ-ηξνπνπνίεζε 

ζπκβάιιεη ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα γίλεη έλαο αλεμάξηεηνο εξεπλεηήο ηεο 
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κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο (Costa & Kallick, 2000) [13]. 

2.9 Παηρλίδηα σο κέζν απηφ-αμηνιφγεζεο 

Σν εξψηεκα είλαη αλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παηρλίδηα- θαη ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη’ επέθηαζε- σο έλα εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ; Καηά Macbeath et al. (2004: ζει. 169)[14] ηα παηρλίδηα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έλα θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε γηαηί: 

 Έρεη ζαθείο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα. 

 Δθαξκφδεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εηδηθέο 

ζπλζήθεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Δίλαη ζπκβαηφ κε ηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ππάξρνπλ έηζη ψζηε λα 

θαιπθζεί ην ζέκα. 

 Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη εχθνιε ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ 

 Δίλαη άκεζε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Έηζη ινηπφλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηάθνξεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη δπλαηφλ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ λα κεηαηξαπεί ε αμηνιφγεζε, ε νπνία πνιιέο θνξέο πξνθαιεί άγρνο 

θαη θφβν κε απνηειέζκαηα ηελ θαθή επίδνζε, ηελ απνηπρία θαη κάιινλ κηα 

αιινησκέλε εηθφλα γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, ζε κηα δηαδηθαζία πξνζνδνθφξα –

φπσο εμάιινπ πξέπεη λα είλαη-, δηαζθεδαζηηθή θαη επράξηζηε ηφζν γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηή.  

Αλαθεξφκελνη ινηπφλ ζε αθφκε ρακειφηεξν-θαη πξαθηηθφηεξν- επίπεδν είλαη 

δπλαηφλ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο (πξνεγνχκελε ελφηεηα 2.7.3) λα πινπνηεζνχλ 

κέζσ ηεο ελζσκάησζήο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ην παηρλίδη. Καη επηπρψο γηα 

ηνλ εθπαηδεπηή ππάξρνπλ αξθεηέο ππεξεζίεο & ινγηζκηθά πνπ δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ πεξηερφκελν γηα παηρλίδηα πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαη ινγηζκηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 
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δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηή αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Όνομα Διαδικτυακό Που θα το βρείτε 

BBC Learning Schools  http://www.bbc.co.uk/schools/ 

BoardBoss  http://www.downloadsource.net/15624/BoardBOSS/ 

ClassTools  http://www.classtools.net/ 

EdCreate  http://www.edcreate.com/ 

Educaplay  http://en.educaplay.com/ 

ESL Games World  http://www.eslgamesworld.com/ 

GameShow Pro  http://www.learningware.com/gameshowpro/ 

Kubbu  http://www.kubbu.com/ 

PurposeGames  http://www.purposegames.com/ 

SUMDOG  http://www.sumdog.com/ 

SuperteacherTools  http://www.superteachertools.com/ 

What2Learn  http://www.what2learn.com/ 

Πίνακας 1 

http://www.bbc.co.uk/schools/
http://www.downloadsource.net/15624/BoardBOSS/
http://www.classtools.net/
http://www.edcreate.com/
http://en.educaplay.com/
http://www.eslgamesworld.com/
http://www.learningware.com/gameshowpro/
http://www.kubbu.com/
http://www.purposegames.com/
http://www.sumdog.com/
http://www.superteachertools.com/
http://www.what2learn.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΙΓΔΑ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ & ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΓΚΧΝ 

3.1 θνπφο 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο ζθνπφο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε 

αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο δεκνθηινχο παηρληδηνχ γλψζεσλ, φπσο είλαη ν 

«Δθαηνκκπξηνχρνο», ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ην ζχζηεκα πνπ 

πινπνηείηαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηή πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνλ «Δθαηνκκπξηνχρν» σο έλα εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξνζθεξζεί 

ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο.  

Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε νπζηαζηηθά απνηειεί ην παξαζθεληαθφ θνκκάηη 

(back end) ηνπ παηρληδηνχ ην νπνίν αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγεί ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παηρληδηνχ. Οη εξσηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απνηεινχλ κηα Σξάπεδα 

Δξσηήζεσλ (ΣΔ) ηελ νπνία ην ζχζηεκα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ψζηε ν 

εθπαηδεπηήο λα κπνξεί θαη λα αληιεί ππάξρνπζεο εξσηήζεηο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεί δηάθνξα ζχλνια εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο 

(ελφηεηεο). 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ζρεδίαζεο είλαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ εξσηήζεηο κέζα απφ κηα εχθνιε, γξήγνξε θαη άκεζε 

δηαδηθαζία ρσξίο λα ππάξρνπλ απαηηήζεηο ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ πέξα απφ εθείλεο 

ηεο βαζηθήο ρξήζεο ππνινγηζηή, κέζα απφ έλα web πεξηβάιινλ κε κφλε 

πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε θαη ρξήζε ελφο θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ.  

Λίγα ιφγηα γηα ην παηρλίδη «Δθαηνκκπξηνχρνο»: 

Σν επξέσο δηαδεδνκέλν θαη δεκνθηιέο παηρλίδη «Δθαηνκκπξηνχρνο» είλαη έλα 

παηρλίδη γλψζεσλ ζην νπνίν ν παίθηεο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε δηάθνξεο 
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εξσηήζεηο κε κηα δηαδηθαζία επηινγήο ηεο ζσζηήο απάληεζεο αλάκεζα ζηηο 

πξνζθεξφκελεο πηζαλέο απαληήζεηο. Γηα ηελ θάζε εξψηεζε πξνζθέξνληαη 

ηέζζεξεηο απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κηα είλαη ε ζσζηή ελψ νη ππφινηπεο 

είλαη παξαπιήζηεο. Σν παηρλίδη είλαη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο θαζψο ν παίθηεο 

πεξλψληαο απφ ην έλα επίπεδν ζην επφκελν ε δηαδηθαζία δπζθνιεχεη αθνχ νη 

πηζαλέο απαληήζεηο κνηάδνπλ λα είλαη ίδηεο.  ε θάζε ζσζηή απάληεζε ηνπ παίθηε 

ππάξρεη κηα αληακνηβή πφλησλ θαη ν παίθηεο ζπλερίδεη κε ηελ εξψηεζε ηνπ 

ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ, ελψ ζηελ ιάζνο απάληεζε ην παηρλίδη ηεξκαηίδεηαη. 

Ο παίθηεο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηξείο (3) βνήζεηεο (50-50, παξάιεηςε εξψηεζεο, 

ςεθνθνξία θνηλνχ) κε ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξάζεη ζε επφκελν 

επίπεδν. θνπφο είλαη ν παίθηεο λα απαληήζεη ζσζηά θαη ζηηο δεθαπέληε 

εξσηήζεηο ρσξίο θακηά ιαλζαζκέλε απάληεζε. 

3.2 Υξήζηεο  

Οη ρξήζηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ΓΔ δηαθξίλνληαη ζηηο ηξείο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: Πξσηεχνληεο, Γεπηεξεχνληεο θαη ηξηηεχνληεο. 

Πξσηεχνληεο ρξήζηεο 

Χο Πξσηεχνληεο ρξήζηεο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ ζα επσθειεζνχλ άκεζα απφ 

ηελ ρξήζε ηνπ ΓΔ θαη είλαη πξνθαλέο πσο είλαη νη δηνξγαλσηέο ηνπ παηρληδηνχ.  

Δπίζεο είλαη νη εθπαηδεπηέο πνπ θαινχληαη κε ηελ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην παηρλίδη ζαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Γεπηεξεχνληεο ρξήζηεο 

Οη δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο είλαη νη παίθηεο γηα ηνπο νπνίνπο ην ΓΔ δηαρεηξίδεηαη 

θαη δεκηνπξγεί ηηο εξσηήζεηο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην παηρλίδη 

«Δθαηνκκπξηνχρνο».  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηρλίδη ρξεζηκνπνηείηαη σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν νη 

παίθηεο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζειήζνπλ λα γίλνπλ νη ίδηνη δηαρεηξηζηέο 

ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη εθείλνη ηηο εξσηήζεηο 

γηα ην παηρλίδη, ηφηε θαη νη εθπαηδεπφκελνη γίλνληαη πξσηεχνληεο ρξήζηεο. 

Δπίζεο νη ρξήζηεο πνπ ζα θιεζνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ψζηε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηνλ «Δθαηνκκπξηνχρν», δειαδή νη δηαρεηξηζηέο 

(administrators) ελφο εμππεξεηεηή ή εθείλνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο. 

Σξηηεχνληεο ρξήζηεο 

Οη ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνί ηνπ παηρληδηνχ «Δθαηνκκπξηνχρνο» αθνχ ηνπο 

παξέρεηαη κηα εθαξκνγή πνπ ζηεξίδεη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Χο ηξηηεχνληεο επίζεο ζεσξνχληαη εθείλνη νη νπνίνη επσθεινχληαη έκκεζα απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ΓΔ φπσο είλαη νη ηδηνθηήηεο ελφο ηζην-ρψξνπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί πνπ ζα εληάμνπλ ηνλ «Δθαηνκκπξηνχρν» ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Δπίζεο ζαλ ηξηηεχνληεο ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη θαηαζθεπαζηέο 

παξφκνησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. 
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Γράθημα 1 

3.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ρξεζηψλ-εθπαηδεπηψλ 

Δπεηδή ζαλ θχξην target-group ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εθπαηδεπηέο θαη φζνη 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε εμεηάδνπκε ηα δηθά ηνπο κφλν ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη εθπαηδεπηέο είλαη ρξήζηεο κε απμεκέλν επίπεδν κφξθσζεο ελψ ε εμνηθείσζε 

ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν ηνπο βαίλεη απμαλφκελε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα ρξήζηεο ρσξίο λα έρνπλ απαξαίηεηα θάπνηεο  

γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ φκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη 

Η/Τ θαη λα πινεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν, θαη γηα απηφ ην ιφγν ην ΓΔ 

θαηαζθεπάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηείηαη απφ ην ρξήζηε θάπνηα 

εθπαίδεπζε ελψ ε ρξήζε ηνπ ΓΔ λα είλαη άκεζε, εχθνιε θαη θαζφινπ 

ρξνλνβφξα θαηά ηελ ρξήζε ηνπ.  

Η ειηθία ησλ εθπαηδεπηψλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αιιά ζίγνπξα ην ΓΔ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεηα ειηθίαο. 

3.2.2 Αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ-εθπαηδεπηψλ 

Βάζεη ινηπφλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο ηνπο ν ζρεδηαζηήο νδεγείηαη ζε κηα πξψηε απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγνχλ γξήγνξα θαη κε απιφ ηξφπν ηηο 

εξσηήζεηο ηνπο.  Άιινηε θάπνηεο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην 

παηρλίδη θαη άιινηε λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζην κέιινλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη 

λα επηιέγνπλ πνηεο ιακβάλνπλ κέξνο ζην παηρλίδη θαη πνηεο φρη κε έλα ηξφπν 

απιφ θαη γξήγνξν. Όκσο, νη εξσηήζεηο εθείλεο πνπ δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

παηρλίδη ηε κηα θνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα άιιε ζηηγκή.  Θα πξέπεη 

ινηπφλ ν εθπαηδεπηήο λα έρεη πάληα ζηε δηάζεζε ηνπ απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ.  

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηέο, ζέινπλ λα δεκηνπξγνχλ δηάθνξα ζελάξηα εξσηήζεσλ γηα 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπο, αλάινγα ην καζεζηαθφ αληηθείκελν, ην επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ. Άιιεο είλαη νη 

εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηζαγσγή θαη άιιεο ζην ηέινο κηαο 
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ελφηεηαο. Γηαθνξεηηθή είλαη ε δηαηχπσζε γηα εθπαηδεπνκέλνπο ρσξίο καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη δηαθνξεηηθή γηα εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ.  Δπνκέλσο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο δηάθνξεο εθδνρέο ησλ εξσηήζεσλ 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηηο επαλα-δεκηνπξγνχλ εμ’ νινθιήξνπ. 

Έηζη γηα ηνλ εθπαηδεπηή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ άρξεζηεο 

εξσηήζεηο. Μηα εξψηεζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηε είλαη ρξήζηκε γηαηί κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ κε δηαθνξεηηθή ίζσο κνξθή. Καη επεηδή ζθάικαηα 

ζπκβαίλνπλ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαθέξεη εξσηήζεηο πνπ 

ιαλζαζκέλα δηέγξαςε. 

Ο εθπαηδεπηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΓΔ ζέιεη λα έρεη κηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαλνκή ησλ ππαξρνπζψλ εξσηήζεσλ. Δπεηδή ην παηρλίδη ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξσηήζεηο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη, ν ρξήζηεο ζέιεη λα γλσξίδεη κε θάπνηνλ ηξφπν αλ νη εξσηήζεηο πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ή επηιέμεη είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα παηρλίδη-ηεζη 

απην-αμηνιφγεζεο. Σν ΓΔ ινηπφλ πξέπεη λα ηνπ παξέρεη άκεζα θαη απιά απηή 

ηελ δπλαηφηεηα.   

Η ζχλδεζε ηνπ παηρληδηνχ κε ην ΓΔ δελ κπνξεί λα πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο θαη ρεηξηζκνχο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Υξεηάδεηαη κε ιίγα βήκαηα θαη απιά 

λα εηνηκάδεη παηρλίδηα έηνηκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Μηα βαζηθή αλάγθε ηνπ ζρεδηαζηή- εθπαηδεπηή είλαη φηη ζέιεη λα έρεη κηα άπνςε 

γηα απηφ πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ. Δπνκέλσο 

ζέιεη λα κπνξεί απφ πξηλ λα δεη πψο ζα εκθαλίδνληαη νη εξσηήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη πψο ζα εθηειείηαη ην παηρλίδη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Αλάγθε επίζεο απνηειεί θαη ην λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηήο ην 

ΓΔ απφ δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ πάληνηε 

ζηνλ ίδην ρψξν. Μηιάκε δει. γηα έλα δηαδηθηπαθφ ΓΔ ζην νπνίν ην εθπαηδεπηήο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί απφ νπνηαδήπνηε ρψξν θαη αλ βξίζθεηαη αξθεί 

λα έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 
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3.3 Πεξηβάιινλ ρξεζηψλ  

ρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηψλ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θχξηα απφ ζπζθεπέο Η/Τ πξέπεη λα πνχκε φηη, 

ην ΓΔ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο  θπξίσο ζε πεξηβάιινλ, φπσο ην 

ζπίηη ή ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί).  

3.4 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεζηψλ κε ην ΓΔ 

Πξνζπαζψληαο ινηπφλ, ν ζρεδηαζηήο ηνπ ΓΔ, λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη κε βάζε ηελ κεζνδηθή αλάιπζε ησλ αλαγθψλ νδεγείηαη ζηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηεινχλ νη ρξήζηεο κε ην ΓΔ, 

νη νπνίεο είλαη: 

Δεκηνπξγία Καηεγνξηώλ: Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπ 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ (courses). Έηζη ζα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ην 

φλνκα θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ xml 

πνπ ζα δεκηνπξγεί ην ΓΔ γηα ηελ θαηεγνξία. 

Επεμεξγαζία Καηεγνξίαο: ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία 

ηνπ νλφκαηνο, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηνπ xml αξρείνπ ηεο θαηεγνξίαο. 

Δηαγξαθή Καηεγνξίαο: Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δηαγξάθνπλ ηελ θάζε 

θαηεγνξία. 

Πξνβνιή Καηεγνξηώλ: Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο 

θαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηέο, φπσο φλνκα, πεξηγξαθή, ζχλνιν 

εξσηήζεσλ ζηελ θαηεγνξία θαη αξηζκφ εξσηήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη. 

Δεκηνπξγία εξσηήζεσλ: Η δεκηνπξγία εξψηεζεο απφ ην ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηελ 

ζπκπιήξσζε ελφο ζπλφινπ ηδηνηήησλ ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

παηρλίδη. Έηζη θαηά ηε δεκηνπξγία ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη Καηεγνξία 

εξψηεζεο, επίπεδν δπζθνιίαο, λα ζπκπιεξψζεη ηελ εθθψλεζεο, ηηο πηζαλέο 

απαληήζεηο θαη λα θαζνξίζεη ηε ζσζηή απάληεζε, ηηο απαληήζεηο πνπ 
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ζπκκεηέρνπλ ζην 50-50, ηηο αλαδξάζεηο ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ απάληεζε ηνπ. 

Επηινγή εξσηήζεσλ γηα ην παηρλίδη: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέγεη αλ κηα 

εξψηεζε ζα πεξηιακβάλεηαη ή φρη ζην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

Πνιιαπιή επηινγή εξσηήζεσλ γηα ην παηρλίδη: Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη 

καδηθά πνιιέο εξσηήζεηο ψζηε λα ηηο ραξαθηεξίδεη ή φρη ζαλ εξσηήζεηο ηνπ 

εθαηνκκπξηνχρνπ. 

Πνιιαπιή εηζαγσγή εξσηήζεσλ: Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί 

ηαπηφρξνλα πνιιέο εξσηήζεηο καδί ρσξίο λα αιιάδεη πνιιέο νζφλεο. 

Επεμεξγαζία εξσηήζεσλ: Οη ήδε ππάξρνπζεο εξσηήζεηο ζα κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ψζηε λα δηνξζσζνχλ θαη λα βειηησζνχλ. 

Αληίγξαθα εξσηήζεσλ: Ο  ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί αληίγξαθα 

εξσηήζεσλ ψζηε λα κπνξεί λα ηηο εληάμεη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή θαη 

επίπεδα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εθ λένπ λα δεκηνπξγήζεη παλνκνηφηππεο εξσηήζεηο. 

Δηαγξαθή εξσηήζεσλ: Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δηαγξάθεη εξσηήζεηο ηηο νπνίεο 

γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ δελ ηηο ζεσξεί πιένλ απαξαίηεηεο. Η δηαγξαθή ζα κπνξεί λα 

γίλεηαη ζε δχν επίπεδα. Πξνζσξηλή δηαγξαθή θαηά ηελ νπνία ε εξψηεζε κπνξεί 

λα αλαθηεζεί θαη κφληκε δηαγξαθή θαηά ηελ νπνία ε εξψηεζε δελ ζα είλαη 

δπλαηφλ λα επαλαθεξζεί. 

Δηαγξαθή πνιιώλ εξσηήζεσλ ηαπηόρξνλα: Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαη ηαρχηεηαο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάθεη πνιιέο εξσηήζεηο ηαπηφρξνλα απιά επηιέγνληαο 

ηεο. 

Πξνβνιή εξσηήζεσλ ηεο ΤΕ: Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη λα 

επηιέμεη αλάκεζα ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνβνιήο φισλ ησλ εξσηήζεσλ ζηελ 

νζφλε ηνπ. Άιινηε κε ηε ρξήζε θίιηξσλ θαη άιινηε κε ηελ ρξήζε νκαδηθήο 

πξνβνιήο ε νζφλε ηνπ δελ ζα πιεκκπξίδεηαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο 

εκθαληδφκελσλ εξσηήζεσλ. Οη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο ηαμηλφκεζεο ησλ 

εξσηήζεσλ δηεπθνιχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξνβνιή.  



- 26 - 

 

Πξνβνιή εξσηήζεσλ κόλν γηα ην παηρλίδη: Γηα γξεγνξφηεξα αθφκε απνηειέζκαηα 

ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη κφλν ηηο επηιεγείζεο γηα ην παηρλίδη ηνπ 

εθαηνκκπξηνχρνπ ψζηε λα επεμεξγάδεηαη εθείλεο θαη κφλν εθείλεο θαη λα κελ 

αζρνιείηαη κε ηηο εξσηήζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην παηρλίδη. 

Δεκηνπξγία (export) xml αξρείσλ θαηάιιεισλ γηα ην παηρλίδη: Ο ρξήζηεο ζα 

κπνξεί λα επηιέμεη γηα πνηα θαηεγνξία εξσηήζεσλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

(export) απφ ην ΓΔ ην xml αξρείν ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

εθαηνκκπξηνχρν. 

Πξνβνιή ηνπ ηξέρνληνο αξρείνπ ηξέρνληνο xml: Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 

πξνβάιιεη ζηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ, ην ηειεπηαίν xml αξρείν πνπ δεκηνχξγεζε ην 

ΓΔ ψζηε λα έρεη κηα άπνςε γηα ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ xml. 

Παηρλίδη Εθαηνκκπξηνύρνο βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ xml: Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παίμεη ην παηρλίδη κε εξσηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηειεπηαίν 

δεκηνπξγεζέλ (exported) xml αξρείν. ηελ πξάμε πξφθεηηαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

δνθηκάζεη ην παηρλίδη σο εθπαηδεπηήο ή νξγαλσηήο γηα λα ειέγμεη θπξίσο ηελ 

νξζφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπ, κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ, σο πξνο ηηο εξσηήζεηο
1
 θαη 

ζε θακηά πεξίπησζε αλ ην ΓΔ ιεηηνπξγεί. 

3.5 Παξφκνηα ζπζηήκαηα 

Σν δηαδίθηπν απνηέιεζε άξηζηε πεγή αλαδήηεζεο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εμππεξεηνχλ δεκηνπξγία εξσηήζεσλ γηα quiz. Σα πεξηγξαθφκελα ζπζηήκαηα πνπ 

βνήζεζαλ λα ζρεδηαζηεί ην ΓΔ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δελ ήηαλ 

απαξαίηεηα ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην παηρλίδη αιιά ήηαλ εθαξκνγέο 

πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ ζε κνξθή quiz. Κπξίσο 

εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ σο πξνο ηελ δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

quiz ηχπνπ Δπηινγήο σζηήο Απάληεζεο. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

desktop θαη θάπνηεο web εθαξκνγέο φιεο δηαζέζηκεο ρσξίο θαλέλα θφζηνο. 

                                                 

1
 Γελ πξνθεηηαη γηα επηβεβαίσζε ηνπ αλ ην ΓΔ ιεηηνπξγεί θαη εμάγεη ζσζηά ην xml αξρείν. 

Πξφθεηηαη γηα ινγηθή δηαδηθαζία ψζηε λα ειεγρζεί ζηελ πξάμε αλ επειέγεζαλ νη ζσζηέο θαη 

επηζπκεηέο εξσηήζεηο  
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3.5.1 Γηθηπαθνί ρψξνη: http://www.makeaquiz.net/ & 

http://www.quizyourfriends.com 

Πξφθεηηαη γηα παξφκνηνπο ηζηνρψξνπο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαλείο ειεχζεξα (ρσξίο εγγξαθή-registration) θαη ρσξίο θαλέλα θφζηνο, ψζηε κε 

ηξία (3) βήκαηα λα δεκηνπξγήζεη quiz εξσηήζεσλ. Απαηηνχλ νλνκαζία ηνπ quiz 

& έλα e-mail ψζηε ην ζχζηεκα λα απνζηείιεη ην link ηνπ quiz γηα ηε ρξήζε ηνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηνξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ελψ ηα ηεζη πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ν ιχηεο θαιείηαη λα απαληήζεη επηιέγνληαο κία απάληεζε σο ηελ ζσζηή. 

Οη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη ηέζζεξεηο.  

ηα πιενλεθηήκαηα πεξηιακβάλεηαη ε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ 

ρξσκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ quiz θαη ε ηαρχηεηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο (validation) ησλ εξσηήζεσλ. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο πεξηιακβάλνληαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξσηήζεσλ 

(ην πνιχ κέρξη 20), ε εηζαγσγή εξσηήζεσλ κηα-κηα θαη ε απνπζία ηεο 

δπλαηφηεηαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ quiz.  

 

Εικόνα 1 

 

http://www.makeaquiz.net/
http://www.quizyourfriends.com/
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3.5.2 Γηαδηθηπαθφο ρψξνο: http://quizstar.4teachers.org/ 

 

Εικόνα 2 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ηφζν κε δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ηεζη-

Quiz φζν θαη κε δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηάμεσλ θαη καζεηψλ. Δίλαη έλα δσξεάλ 

εξγαιείν ην νπνίν απαηηεί ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε/εθπαηδεπηή. Ο εθπαηδεπηήο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηεζη κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ φπσο: πνιιαπιήο 

επηινγήο (κνλαδηθήο ζσζηήο επηινγήο| πνιιαπιήο ζσζηήο επηινγήο), σζηνχ – 

ιάζνπο (True false), ζχληνκεο απάληεζεο (short answer) αιιά θαη εθηεηακέλεο 

ελψ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηά θαη multimedia. Δίλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία 

ηάμεσλ (class) γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη αλάζεζε ησλ ηεζη. Δπίζεο ηα ηεζη 

κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζε επίπεδν ηάμεο 

φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν εθπαηδεπφκελνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

ιχζνπλ ηα ηεζη θαη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

http://quizstar.4teachers.org/
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ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ 

κε έλζεζε Multimedia πιηθνχ ζηηο πηζαλέο απαληήζεηο, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ εξσηήζεσλ, ε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο (θισλνπνίεζεο) 

ππάξρνληνο ηεζη θαη θπζηθά ε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ησλ ηεζη κεηαμχ 

πνιιψλ δεκηνπξγψλ-εθπαηδεπηψλ. 

Χο κεηνλεθηήκαηα είλαη ε απνπζία δπλαηφηεηαο αληηγξαθήο/θισλνπνίεζεο κηαο 

εξψηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιν ηεζη. Δπίζεο δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο εηζαγσγήο/δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ. 

3.5.3 Γηαδηθηπαθφο ηζηνρψξνο: http://quizlet.com/ 

Δίλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν ν ρξήζηεο/εθπαηδεπηήο δεκηνπξγεί κηθξν-

καζήκαηα (quizlets) ζηα νπνία θαιείηαη ν εθπαηδεπφκελνο λα ηα κειεηήζεη θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα απηφ-αμηνινγεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αλάκεζα ζηνπο 

ηξφπνπο αμηνιφγεζεο πεξηέρνληαη ηα test αιιά θαη ηα παηρλίδηα scatter & space 

race. 

Σν θάζε quizlet πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε δηαθάλεηεο (cards) 

πάλσ ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα λα απηφ-αμηνινγεζεί 

ηφζν κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο φζν θαη test κε δηαθφξσλ ηχπσλ εξσηήζεηο 

(ζπκπιήξσζεο θελνχ, νξηζκνχ, αληηζηνίρηζεο, σζηνχ ιάζνπο, πνιιαπιήο 

επηινγήο). Πξφθεηηαη γηα έλα απηνκαηνπνηεκέλν εξγαιείν αθνχ ν εθπαηδεπηήο 

απιά θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο (sets) νξηζκψλ, εηζάγνληαο ηνπο Όξνπο 

(terms) θαη ηνπο Οξηζκνχο (definitions) ηνπο, ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν. Σν ζχζηεκα αλαιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη κε βάζε ηα 

πξνεγνχκελα δεδνκέλα (terms) δηάθνξα εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ κειέηε ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ {θάξηεο (cards), ηελ εθκάζεζε (learn), speller, ηεζη, παηρλίδηα). 

3.5.4 Λνγηζκηθφ Hot potatoes – Jquiz 

Σν Hot Potatoes είλαη κηα ηνπηθή εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ θνηλφ θαη πεξηέρεη έμη (6) κηθξνεθαξκνγέο γηα ηελ δεκηνπξγία 

αζθήζεσλ-quiz δηαθφξσλ ηχπσλ φπσο Πνιιαπιήο Δπηινγήο, ζχληνκεο 

απάληεζεο, ζπκπιήξσζεο θελνχ, ζηαπξφιεμν, κπεξδεκέλσλ θξάζεσλ - ζσζηήο 

http://quizlet.com/
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ζεηξάο θαη ζπκπιήξσζεο θελνχ γηα ελζσκάησζε ζε ηζηνζειίδα. Σν Hot Potatoes 

είλαη αλ θαη είλαη δσξεάλ δελ είλαη εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα. Απφ ηελ 

εθαξκνγή εμεηάζηεθε κφλν ην Jquiz κε ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θηηάμεη 

quiz εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ή επηινγήο σζηήο απάληεζεο. 

 

Εικόνα 3 

3.5.5 Λνγηζκηθφ Question Writer- Personal Edition 

Σν Question Writer αλ θαη είλαη εκπνξηθφ πξφγξακκα εμεηάδεηαη γηαηί κπνξεί 

θαλείο λα θαηεβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηελ έθδνζε personal δσξεάλ κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ φκσο φηη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη κφλν Πνιιαπιήο Δπηινγήο quiz. 

Απηφ ινηπφλ αξθεί ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζπζηήκαηα-εθαξκνγέο πνπ 

εμεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ΓΔ ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο. 

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηηο εξσηήζεηο κία-κία ηηο εξσηήζεηο ηνπ quiz πνπ ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη. Κάζε θνξά εηζάγεη ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο αιιά θαη ηηο 

πηζαλέο απαληήζεηο ηεο. Δπηιέγεη ηελ ζσζηή απάληεζε ελψ κπνξεί λα εηζάγεη θαη 
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αλάδξαζε ή γηα ηελ θάζε απάληεζε μερσξηζηά ή γεληθά γηα ηελ ζσζηή θαη ηηο 

ιάζνο απαληήζεηο. Η εθαξκνγή δεκηνπξγία ην quiz παξάγνληαο κηα flash κνξθή 

ηνπ πνπ είλαη ελζσκαηψλεηαη ζε ηζηνζειίδα. 

 

Εικόνα 4 

3.5.6 Λνγηζκηθφ Multiple choice Quiz Generator-Content generator 

Πξφθεηηαη γηα κηα δσξεάλ εθαξκνγή desktop γηα ηελ δεκηνπξγία Quiz εξσηήζεσλ 

ζε κνξθή swf. Ο ρξήζηεο νξίδεη ηηο εξσηήζεηο ηελ κία κεηά ηελ άιιε εηζάγνληαο 

ηελ εθθψλεζε, ηελ ζσζηή θαη ηηο ιάζνο απαληήζεηο. Η εθαξκνγή απαηηεί φηη ν 

ρξήζηεο ζα δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο ελψ θαηά ην run 

time ηνπ quiz ζπκίδεη ιίγν flash-cards αθνχ ππνδεηθλχεηαη ε ζσζηή απάληεζε θαη 

ην quiz μεθηλάεη εθ λένπ απφ ηελ αξρή. ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηαζέηεη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη επηινγή θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ 

quiz. Δπίζεο σο πξνο ηελ εκθάληζε ησλ εξσηήζεσλ ν δεκηνπξγφο ηνπ quiz κπνξεί 

λα επηιέμεη ζεηξηαθή εκθάληζε ησλ εξσηήζεσλ, ηπραία εκθάληζε ή ηπραία 

επηινγή εξσηήζεσλ απφ ηηο ππάξρνπζεο  γηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπο  ζην quiz.  

3.5.7 πγθξηηηθφο πίλαθαο ησλ εθαξκνγψλ εμεηαδφκελσλ εθαξκνγψλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ 
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εμεηαδφκελσλ εθαξκνγψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

θαη θαηεγνξηψλ-quiz.  
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Υαξαθηεξηζηηθά Makeaquiz net & 

Quizyourfriends 

Quizstar4teachers Quizlet Hot potatoes Question Writer 

(Personal edition) 

Multiple choice 

Quiz Generator 

Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή Υ Υ X    

Απνζήθεπζε έξγνπ ζε Αξρείν    Υ Υ Υ 

Απνζήθεπζε έξγνπ ζε ΒΓ  Υ Υ    

Απνζήθεπζε έξγνπ ζε link X      

Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο 

Υ Υ  Υ Υ Υ 

Δπεμεξγαζία Δξσηήζεσλ  Υ X Υ X Υ 

Γηαγξαθή Δξσηήζεσλ   Υ Υ Υ Υ 

Δπηινγή ππνζπλφινπ Δξσηήζεσλ γηα 

ρξήζε (απφ ην Quiz-Καηεγνξία) 

     *X 

Με ηπραίν ηξφπν 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Δξσηήζεσλ 

(ζε άιιν Quiz-Καηεγνξία) 

 *Υ 

Με θισλνπνίεζε ηνπ 

Quiz  

 *Υ  

Με αληίγξαθν 

αξρείνπ 

*Υ  

Με αληίγξαθν 

αξρείνπ 

*Υ 

Με αληίγξαθν 

αξρείνπ 

Κισλνπνίεζε Δξψηεζεο    Υ  Υ  

Δπαλαθνξάο Δξψηεζεο  

(χζηεξα απφ δηαγξαθή) 

      

http://www.makeaquiz.net/
http://www.quizyourfriends.com/
http://quizstar.4teachers.org/
http://quizlet.com/
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Σξάπεδα Καηεγνξηψλ (Quizzes-Courses)  X  X    

Πξνεπηζθφπεζε Quiz-Καηεγνξίαο  X X Υ X Υ 

Μαδηθέο  Λεηηνπξγίεο    X    

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (import)  X X Υ   

Δμαγσγή δεδνκέλσλ  (export)  

(ζε θάπνηα κνξθή π.ρ. scorm, xml, txt θα) 

  X Υ Υ Υ 

Πίνακας 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4 ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΓΚΧΝ & ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ 

4.1 Ιεξαξρηθή Αλάιπζε Δξγαζηψλ (HTA) 

Οη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα απηή κε ηελ ηερληθή ηεο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο ησλ 

εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε θάζε πνπ είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ΓΔ. 

Με ηξφπν ινηπφλ ζρεκαηηθφ παξνπζηάδνληαη πην θάησ νη εξγαζίεο πνπ ζα 

επηηειεί ν ρξήζηεο κε ην ΓΔ. ε θάζε ζρήκα ππάξρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο (task). 
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Διάγραμμα Εργαζιών 1 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦH 

1. ΠΛΟΗΓΗΗ: ν ρξήζηεο κε ηελ βνήζεηα κελνχ κπνξεί λα πινεγείηαη ζην ΓΔ 

2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΏΝ: πξνβάιιεη ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ πνπ δηαζέηεη ην ΓΔ 

3. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία ηεο θάζε Καηεγνξίαο Δξσηήζεσλ 

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ: πξνβάιιεη φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ΣΔ 

5. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ: κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία/ηδηφηεηεο ησλ εξσηήζεσλ ηεο ΣΔ 

6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΙΟΤΥΟΤ: πξνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη επηιεγκέλεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 
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παηρλίδη ηνπ εθαηνκκπξηνχρνπ 

7. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΙΟΤΥΟΤ: δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ επηιερζεί γηα ην 

παηρλίδη 

8. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ XML ΑΡΥΔΙΟΤ: δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν xml αξρείν γηα ηελ θαηεγνξία ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην παηρλίδη 

ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ 

9. ΠΡΟΒΟΛΗ XML: πξνβάιιεη ηηο επηιερζείζεο γηα ην παηρλίδη εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο κε ηε κνξθή/δνκή XML (θαηάιιειε γηα 

ρξήζε απφ ην παηρλίδη) 

10. ΠΑΙΥΝΙΓΙ: παηρλίδη Δθαηνκκπξηνχρνο κε εξσηήζεηο ηεο Καηεγνξίαο γηα ηελ νπνία ην ΓΔ δεκηνχξγεζε ηειεπηαία 

11. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΣΙΣΙΚΧΝ: πξνβάιινληαη γηα ηελ θάζε Καηεγνξία νη ππάξρνπζεο ζπλνιηθέο εξσηήζεηο θαη εθείλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην παηρλίδη αλ γίλεη εμαγσγή ηνπ XML   

12. ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΔΡΧΣΗΔΧΝ: ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο πνπ έρεη δηαγξάςεη πξνζσξηλά 

 

 

Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ρξήζεο ιεηηνπξγηψλ 

Σν 1 κπνξεί λα εθηειεζηεί νπνηεδήπνηε 

Σν 2 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 3 

Σν 3 κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε 

Σν 4 πξνυπνζέηεη λα γίλεη ην 5 

Σν 5 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 3 

Σν 6 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 7 

Σν 7 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 5 

Σν 8 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 7 

Σν 9 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 8 

Σν 10 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 8 

Σν 11 πξνυπνζέηεη λα έρεη γίλεη ην 5 ή/θαη ην 7 

Σν 12 πξνυπνζέηεη  λα έρεη γίλεη ην 5
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Διάγραμμα Εργαζιών 2 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦH  

2.1 ΔΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ: ν ρξήζηεο πξνβάιιεη ζηελ νζφλε ηνπ ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ζε group (γηα π.ρ. αλά 3)  

2.2 ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ: νη θαηεγνξίεο πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ηαμηλνκεκέλεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

1.2.1 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ ID: κε βάζε ην id ηεο θαηεγνξίαο (παιαηφηεξεο θαηεγνξίεο έρνπλ κηθξφηεξν ID) 

1.2.2 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: κε βάζε ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο (αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε) 

1.2.3 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ ΔΡΧΣΗΔΙ: κε βάζε ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ ηεο Καηεγνξίαο 

1.2.4 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ ΔΡΧΣΗΔΙ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΙΟΤΥΟΤ: κε βάζε ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ Δθαηνκκπξηνχρνπ ηεο 

Καηεγνξίαο
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Διάγραμμα Εργαζιών 3 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί ηελ θαηεγνξίαο ησλ εξσηήζεσλ 

3.1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ: θαζνξίδεηαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο 

3.1.2 ΔΙΑΓΧΓΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: θαζνξίδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ θαηεγνξία 

3.1.3 ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ : απνζεθεχεηαη ε θαηεγνξία ζηελ ΒΓ ηνπ ΓΔ 
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3.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΔΣΗΓΟΡΙΑ: ν ρξήζηεο επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία/ηδηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο 

 3.2.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ν ρξήζηεο επεμεξγάδεηαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο 

 3.2.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: επεμεξγάδεηαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο 

 3.2.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ID ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ ID ηεο θαηεγνξίαο ζηε ΒΓ 

 3.2.4 ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: γίλεηαη απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ ζηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο 

 3.2.5 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ XML: ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ  XML γηα ηελ θαηεγνξία 

 3.2.6 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΡΥΔΙΟΤ XML: ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην αξρείν XML 

  3.2.6.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ XML: κπνξεί λα αιιάμεη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ XML 

  3.2.6.2 ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΥΔΙΟΤ XML: κπνξεί λα δηαγξάςεη ην αξρείν XML ηεο θαηεγνξίαο
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Διάγραμμα Εργαζιών 4 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ 

 4.1 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ: ν ρξήζηεο κπνξεί λα βιέπεη ηηο εξσηήζεηο ηεο ΣΔ εθαξκφδνληαο θαηάιιειν: 

  4.1.1 ΦΙΛΣΡΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

  4.1.2 ΦΙΛΣΡΟ ΔΠΙΠΔΓΟΤ 

  4.1.3 ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ: νη εξσηήζεηο πξνβάιινληαη ζε νκάδεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε (πρ. αλά 3) 
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  4.1.4 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΙΛΣΡΟΤ 

 4.2 ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΤΠΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ: ν ρξήζηεο ηαμηλνκεί ηηο πξνβαιιφκελεο εξσηήζεηο βάζεη: 

  4.2.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

  4.2.2 ΔΠΙΠΔΓΟΤ 

  4.2.3 ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
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Διάγραμμα Εργαζιών 5 

 



- 43 - 

 

 

 

Διάγραμμα Εργαζιών 6 
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Διάγραμμα Εργαζιών 7 
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Διάγραμμα Εργαζιών 8 
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4.2 Με ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο– Πξνδηαγξαθέο επρξεζηίαο 

Με ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ην ΓΔ 

εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Πέξα απφ απηέο φκσο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη θάπνηεο κε-ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ 

φπσο: 

Η επρξεζηία. Γειαδή ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ρσξίο 

λα απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ, λα βαζίδεηαη ζηελ 

πξφηεξε εκπεηξία κε άιια ζπζηήκαηα, λα ηνπ πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο 

εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα κελ ηνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη κηα αίζζεζε 

αβεβαηφηεηαο θαη άγρνπο θαηά ηε ρξήζε ελεκεξψλνληαο ηνλ παξάιιεια γηα ηηο 

φπνηεο πεξηπηψζεηο εζθαικέλεο ή πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ. 

Η απφδνζε. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εθηειεί  πάληνηε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη αλ 

είλαη δπλαηφλ λα κελ έρεη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  

Η αμηνπηζηία. Σν ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ελψ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνζήθεπζε θαη δηαθχιαμε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ.  

Η επεθηαζηκφηεηα. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

κπνξεί λα δερηεί πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ζην κέιινλ κε εχθνιν ηξφπν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5 ΥΔΓΙΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  

5.1 Οζφλεο ηνπ ΓΔ 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα ΗΣΑ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

πξνθχπηεη φηη ην ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη θάπνηεο νζφλεο κε ηηο νπνίεο ζα 

αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκεί θάζε 

θνξά κε ην ΓΔ 

Οζόλε Τξάπεδαο Καηεγνξηώλ 

ε απηή ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη ηηο Καηεγνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

ζην ΓΔ κέρξη ηψξα. 

Οζόλε Νέα Καηεγνξία 

Πξφθεηηαη γηα ηελ νζφλε κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία 

ηεο Καηεγνξίαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζηεί θαη λα απνζεθεπζεί ζην ΓΔ. 

Μέζσ ηεο νζφλεο απηήο επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Γεκηνπξγίαο Καηεγνξίαο 

Οζόλε Τξάπεδαο Εξσηήζεσλ 

ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνβάιιεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

(ηαμηλνκήζεηο, θίιηξα, νκαδνπνηήζεηο) ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη 

αλήθνπλ ζηελ ΣΔ. Μέζσ ηεο ίδηαο νζφλεο πέξα απφ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ν 

ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηηειεί θαη θάπνηεο άιιεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ηελ 

Γηαγξαθή εξψηεζεο ή εξσηήζεσλ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ/απνραξαθηεξηζκφ 

εξψηεζεο ή εξσηήζεσλ γηα ην παηρλίδη ηνπ εθαηνκκπξηνχρνπ.  

Οζόλε Εηζαγσγή Μηαο Εξώηεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ βαζηθή νζφλε κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί κηα λέα 

εξψηεζε γηα ηελ ΣΔ αλεμάξηεηα αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην παηρλίδη ή φρη. Ο 

ρξήζηεο εηζάγεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ εξψηεζε ηθαλή ψζηε 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ.  
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Οζόλε Πνιιαπιήο Εηζαγσγήο Εξσηήζεσλ ή Οζόλε Εηζαγσγήο Πνιιώλ 

εξσηήζεσλ ηαπηόρξνλα 

Με ηελ νζφλε απηή  ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηαπηφρξνλα πνιιέο εξσηήζεηο 

(κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπο) ζηελ ΣΔ. 

Οζόλε Δηαγξακκέλσλ Εξσηήζεσλ   

Πξνβάιινληαη κέζσ απηήο φιεο εθείλεο νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ δηαγξαθεί απφ 

ηελ ΣΔ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζσξηλή δηαγξαθή θαηά ηελ νπνία κηα εξψηεζε έρεη 

δηαγξαθεί απφ ηελ ΣΔ αιιά φρη απφ ηε ΒΓ. Δπνκέλσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επαλαθνξάο ηεο εξψηεζεο ζηελ ΣΔ. ηελ νζφλε Γηαγξακκέλσλ Δξσηήζεσλ 

ινηπφλ ν ρξήζηεο κπνξεί πέξα απφ ην λα βιέπεη ηηο εξσηήζεηο πνπ δηέγξαςε 

πξνζσξηλά, λα ηηο επαλαθέξεη ή λα ηηο δηαγξάθεη κφληκα, δειαδή λα ηηο  

δηαγξάθεη θαη απφ ηελ ΒΓ. Όπσο είλαη θπζηθφ κεηά ηελ κφληκε δηαγξαθή απφ ηε 

ΒΓ δελ είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά κηαο εξψηεζεο. 

Οζόλε Επηιεγκέλσλ Εξσηήζεσλ (γηα ην παηρλίδη) 

Πξφθεηηαη γηα κηα νζφλε παξφκνηα κε ηελ Οζόλε Τξάπεδαο Εξσηήζεσλ κφλν πνπ 

εκθαλίδνληαη αιιά θαη δηαρεηξίδνληαη κφλν εξσηήζεηο ηεο ΣΔ πνπ ιακβάλνπλ ζην 

παηρλίδη ηνπ εθαηνκκπξηνχρνπ. Καη εδψ ν ρξήζηεο επηηειεί εξγαζίεο φπσο ε 

επεμεξγαζία θαη ε δηαγξαθή κηαο εξψηεζεο πέξα απφ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

πξνβνιήο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ.  

Οζόλε Δεκηνπξγίαο XML αξρείνπ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ νζφλε κέζσ ηεο νπνίαο επηηειείηαη κηα βαζηθφηαηε ιεηηνπξγία 

πνπ εμππεξεηεί ην ΓΔ θαη δελ είλαη άιιε απφ ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθήο αξρείνπ XML γηα ηελ επηιερζείζα Καηεγνξία Δξσηήζεσλ, ψζηε νη 

εξσηήζεηο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνο ζην παηρλίδη ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

Οζόλε Παηρλίδη 

Μέζσ απηήο ηεο νζφλεο ν δεκηνπξγφο ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα δνθηκάδεη ν 
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ίδηνο ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ κε ηηο εξσηήζεηο πνπ επέιεμε εθείλνο σο 

είζνδν. 

Οζόλε Τξέρνλ XML 

Με ηελ νζφλε απηή ν δεκηνπξγφο ηνπ XML κπνξεί λα βιέπεη ηηο εξσηήζεηο ζηελ 

δνκή XML πνπ πινπνηεί ην ΓΔ. 

5.1.1 Μνληέιν Πινήγεζεο 

Χο πξνο ην κνληέιν πινήγεζεο ησλ νζνλψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΓΔ είλαη κε 

γξακκηθφ, επεηδή νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο δελ είλαη 

απαξαίηεηα φιεο αιιεινζπλδεδεκέλεο κεηαμχ. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ πξνυπνζέηνπλ θάπνηα άιιε εξγαζία 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαγξάκκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ εξγαζηψλ ( HTA). 

Έηζη ινηπφλ ε πινήγεζε ζην ΓΔ ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πινήγεζε ελφο 

δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ. 

5.1.2 ρεδηαζηηθά ρλάξηα 

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ αξθεηνί ηζηφηνπνη απ’ φπνπ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

πιεξνθνξεζεί γηα ηα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ηζηφηνπνη, 

http://welie.com/patterns, http://developer.yahoo.com/ypatterns/, http://ui-

patterns.com/patterns /, http://www.smileycat.com/design_elements/ απφ ηνπο 

νπνίνπο αιηεχηεθαλ ζρεδηαζηηθά πξφηππα πνπ βνήζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

παξνχζαο εθαξκνγήο.  

Έηζη, ηα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ησλ 

νζνλψλ ηνπ ΓΔ θαίλνληαη παξαθάησ: 

 Fly-out menu 

http://welie.com/patterns
http://developer.yahoo.com/ypatterns/
http://ui-patterns.com/
http://ui-patterns.com/
http://ui-patterns.com/
http://www.smileycat.com/design_elements/
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τεδιαζηικό Υνάρι 1 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ menu πινήγεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πηπζζφκελν κελνχ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην roll-over ηνπ 

πνληηθηνχ. Δπίζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα νξηδφληην κελνχ θαη 

θάζεην κελνχ ην νπνίν κάιηζηα πεξηιακβάλεη θαη θάπνηεο επηινγέο δεπηέξνπ 

επηπέδνπ πνπ αλαπηχζζνληαη πξνο ηα δεμηά. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ρλαξηνχ απηνχ 

είλαη φηη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ζηελ νζφλε δελ είλαη κφληκνο αιιά αιιάδεη 

αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. 

 Home Link 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 2 

Σν ρλάξη απηφ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη χπαξμε ηνπ ΓΔ. 

Πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

νζφλε θαισζνξίζκαηνο ε νπνία ηνπ δίλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ΓΔ. Ο 

ιφγνο χπαξμεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη θπξίσο γηα λα δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε 

ζηνλ ρξήζηε φηη ππάξρεη κηα εθθίλεζε (αξρή) απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν ζην νπνίν 

κπνξεί λα επαλέξρεηαη νπνηεδήπνηε ην ζειήζεη.  

http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=fly-out-menu
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=home
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 View 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 3 

ην ρλάξη απηφ βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ησλ νζφλσλ πξνβνιήο ησλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ εξσηήζεσλ (Σξάπεδα εξσηήζεσλ, Δξσηήζεηο Δθαηνκκπξηνχρνπ, 

Γηαγξακκέλεο Δξσηήζεηο) θαη θαηεγνξηψλ.  

 List Builder 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 4 

Σν ρλάξη απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ νζφλε ηεο ΣΔ φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

δηαγξάθεη ε/θαη λα ραξαθηεξίδεη σο εξσηήζεηο εθαηνκκπξηνχρνπ πνιιέο 

εξσηήζεηο ηαπηφρξνλα.  

http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=view
http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=list-builder
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 Table sorter 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 5 

Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ε πξνβνιή ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε ηαμηλνκεκέλεο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο 

 Table filter 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 6 

Με ην θηιηξάξηζκα θαη ην αληίζηνηρν πξφηππν γίλεηαη ε πξνβνιή ησλ 

εξσηήζεσλ/θαηεγνξηψλ βάζεη ηνπ θίιηξνπ πνπ επηιέγεη θάζε θνξά ν ρξήζηεο 

http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=table-sorter
http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=column-filter
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 Stepping 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 7 

ην ζρεδηαζηηθφ πξφηππν απηφ, ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξνβνιήο ησλ 

εξσηήζεσλ/θαηεγνξηψλ φρη φιεο καδί αιιά ζε νκάδεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

βιέπεη ηηο εγγξαθέο ζε νκάδεο πνπ έρεη νξίζεη. 

 Form 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 8 

http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=stepping
http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=forms
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Πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΓΔ, είηε πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή λέσλ 

δεδνκέλσλ είηε γηα δηφξζσζε βαζίδνληαη ζε ζπκπιήξσζε θνξκψλ.  

 Constraint input 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 9 

Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε εξγαζία ηνπ ρξήζηε αιιά θαη λα απνθεπρζνχλ 

ζθάικαηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ην ΓΔ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαπάλσ πξφηππν. Γηα π.ρ. θαηά ηελ εηζαγσγή λέαο 

εξψηεζεο βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ηδηαίηεξα λα επηιέγεη απφ Καηεγνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ παξά λα πιεθηξνινγεί ηε δηθή ηνπ Καηεγνξία. Δπίζεο επηιέγεη ην 

επίπεδν δπζθνιίαο απφ ηηο 15 επηινγέο πνπ έρεη. ε πεξίπησζε πιεθηξνιφγεζεο 

ελδερνκέλσο ε εθαξκνγή (ΓΔ) λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηα 

δεδνκέλα απηά.  

 Fill in the blanks 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 10 

Σν ζρεδηαζηηθφ απηφ ρλάξη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο νζφλεο εθείλεο φπνπ δεηείηαη απφ 

ην ρξήζηε (πξναηξεηηθά) λα ζπκπιεξψζεη έλαλ αξηζκφ πνπ δειψλεη πφζεο 

http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=format
http://ui-patterns.com/patterns/FillInTheBlanks
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εγγξαθέο ζα εκθαλίδνληαη ζε θάζε νζφλε πξνβνιήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πινπνηεί ην stepping πξνβνιήο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 To the top link 

 

τεδιαζηικό Υνάρι 11 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ρλαξηνχ απηνχ ν ρξήζηεο δηεπθνιχλεηαη ψζηε λα κεηαβαίλεη 

άκεζα ζηελ θνξπθή ηεο νζφλεο (ζειίδαο) απνθεχγνληαο ην scrolling  

 Error messages 

 
τεδιαζηικό Υνάρι 12 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν νπηηθνπνηεκέλνο ηξφπνο ηνπ ειέγρνπ ζπκπιήξσζεο 

ησλ πεδίσλ πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηηο θφξκεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. ην παξφλ 

ΓΔ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ρξσκαηηθή έλδεημε φηαλ ππάξρεη απνδεθηή ή κε 

ζπκπιήξσζε πεδίσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ην ΓΔ. Γειαδή 

γηα ηελ χπαξμε κηαο εξψηεζεο είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνπλ ηηκέο φια ηα κέξε 

ηεο (θαηεγνξία, επίπεδν, Δθθψλεζε, πηζαλέο απαληήζεηο θηι). Η ελεκέξσζε ηνπ 

ρξήζηε γηα ηελ νξζή ή κε νξζή ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο γίλεηαη κε pop-up 

κελχκαηα ελεκέξσζεο. 

http://welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=top
http://www.smileycat.com/design_elements/error_messages/index.php?page=3
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5.2  

5.2 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο- Γεληθή πεξηγξαθή 

5.2.1 Μνληέιν Client - Server 

Η Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΓΔ θαίλεηαη παξαθάησ ζρεκαηηθά 

 

Γράθημα 2 

ελψ ζε αλαιπηηθφηεξα θαη ζε επίπεδν κνληέινπ παξνπζηάδεηαη σο: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα θιαζηθή αξρηηεθηνληθή, κνξθήο Πειάηε – Δμππεξεηεηή (client 

– server) ζηελ νπνία πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο γίλνληαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

ΒΓ 

SERVER 

Views 

 

QUERY LANGUAGE DOM 

CLIENT 

SERVER SIDE 

SCRIPTING 

LANGUAGE 

Forms 

Embed 

Application 

Checks / selections/ 

errors/ completeness 

CLIENT SIDE 

SCRIPTING 

LANGUAGE 

MARKUP LANGUAGE 

STYLING SHEET 

LANGUAGE 

 XML 

format 

Files 

Γράθημα 3 
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ελψ θάπνηεο αθήλνληαη ζην πειάηε θπξίσο γηα εμνηθνλφκεζε ηαρχηεηαο θαη 

θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ πξψηνπ (server). 

Server 

Σν ΓΔ βαζίδεηαη ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν  

απηφ επηιέρζεθε ε ρξήζε κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ (database) ζηελ νπνία 

εθρσξνχληαη ηα δεδνκέλα. Η δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ 

(queries) γίλεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο δνκεκέλεο γιψζζαο εξσηεκάησλ (query 

language) ηελ νπνία εθηειεί ν εμππεξεηεηήο. ηελ πξάμε, ηα εξσηήκαηα ησλ 

ρξεζηψλ (πειάηεο), κε ηε βνήζεηα κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ (server-side 

scripting language), πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εμππεξεηεηήο, κεηαθξάδνληαη ζε 

δνκεκέλεο εληνιέο γηα ηε ΒΓ. Ο εμππεξεηεηήο ζέηεη ηα αηηήκαηα ζηε ΒΓ, εθείλε 

απαληάεη θαη ζηε ζπλέρεηα ν εμππεξεηεηήο απνζηέιιεη ηηο απαληήζεηο πίζσ ζηνλ 

πειάηε. 

Ο εμππεξεηεηήο φκσο είλαη εθείλνο πνπ εθηειεί θαη άιιε κηα, θξίζηκεο ζεκαζίαο, 

ιεηηνπξγία γηα ην ΓΔ
.
 ηελ εμαγσγή θαηάιιειεο κνξθήο αξρείσλ XML. 

Μεηαηξέπεη δειαδή ηα δεδνκέλα απφ ηε ΒΓ ζε κηα απνδεθηή κνξθή αξρείνπ γηα 

ηελ εθαξκνγή πνπ ελδηαθέξεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηά. 

ηελ πξάμε ν εμππεξεηεηήο αληιεί ηα δεδνκέλα απφ ηε ΒΓ κε ηελ query language 

ελψ κε ηελ ρξήζε ηεο server side scripting γιψζζαο δνκεί ηα δεδνκέλα ζε κνξθή 

XML, αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ελφο αλνηθηνχ θαη αλεμάξηεηνπ κνληέινπ 

πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ (Document Object Model), ψζηε λα γίλνληαη απνδεθηά 

θαη ρξεζηά απφ ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

Client 

Όκσο γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ΒΓ κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ 

πην νηθείν, είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζεί κηα δη-επαθή (interface) πνπ ζα θάλεη 

ηελ ρξήζε ηνπ ΓΔ απιή θαη εχθνιε ρσξίο ηελ αλάγθε γλψζεσλ φισλ ησλ 

εηδηθψλ γισζζψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ην  ΓΔ. Αλαθεξφκαζηε ζην κέξνο-

πειάηε ηνπ ΓΔ ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

(client side language), πεξηγξαθηθήο γιψζζαο αλαπαξάζηαζεο (HTML) αιιά θαη 



- 59 - 

 

θαλφλσλ πεξηγξαθήο θαη παξνπζίαζεο (styling sheet language). Μ απηέο ηηο 

ηερλνινγίεο δεκηνπξγείηαη ην πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ψζηε λα εθηειεζηνχλ φιεο 

νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη γεληθά ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, ν 

έιεγρνο ηνπο θαη ε πιεξφηεηα ηνπο, ε πξνβνιή ηνπο αιιά θαη ε εμαγσγή ηνπο 

ζηελ θαηάιιειε δνκή.  

5.2.2 Βάζε Γεδνκέλσλ 

Η ΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΓΔ ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ηηο εληάζζεη 

ζε θάπνηα Καηεγνξία. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη πξψηα νη 

Καηεγνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο. Έηζη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ε ΒΓ 

πεξηιακβάλεη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη νη Καηεγνξίεο (Courses) πνπ 

δεκηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηεί, νη εξσηήζεηο (Questions) πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο 

θαη ρξεζηκνπνηεί θαη ηέινο νη εξσηήζεηο πνπ δηαγξάθνληαη πξνζσξηλά (Deleted 

Questions) κε ην ελδερφκελν λα επαλαθεξζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

κέιινλ. Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο εμππεξεηεί αλάγθεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο θαη 

παίδεη νπζηαζηηθά ην ξφιν ηνπ θάδνπ αλαθχθισζεο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ΒΓ ρξεζηκνπνηείηαη φπσο αλαθέξζεθε 

κηα γιψζζα δνκεκέλσλ εξσηεκάησλ (query language).  

Πην θάησ θαίλεηαη ε ελλνηνινγηθή απνηχπσζε ηεο ΒΓ.  

 

 

 

 

 

 

Οη ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ πηλάθσλ δηθαηνινγνχλ ηελ αλάγθε ησλ 

Δξσηήζεσλ λα αλήθνπλ ζε κηα Καηεγνξία. Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο έλα πξνο πνιιά 

(1-∞). Παξφια απηά θαηά ηελ πινπνίεζε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε 

Πίλαθαο 

Δξσηήζεηο Πίλαθαο 

Καηεγνξίεο 

Πίλαθαο 

Γηαγξακκέλσλ 

Δξσηήζεηο 

1 

∞ 
1 

∞ 

Γράθημα 4 
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ελεξγνπνίεζε αθεξαηφηεηαο αλαθνξψλ (referencial integrity) ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ πηλάθσλ θαη ν ιφγνο ήηαλ ν εμήο: ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαγξάςεη κηα 

Καηεγνξία λα κελ δηαγξάθνληαη θαη νη εξσηήζεηο ηεο, αιιά λα παξακέλνπλ ζηνλ 

πίλαθα ησλ εξσηήζεσλ ή ησλ δηαγξακκέλσλ εξσηήζεσλ. Αλ ήηαλ ελεξγή ε 

αθεξαηφηεηα αλαθνξψλ ηφηε δηαγξαθή κηαο Καηεγνξίαο ζεκαίλεη θαη κφληκε 

δηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ ηεο πξάγκα πνπ δελ ζέινπκε. 

5.2.3 XML DOM θαη Δθαηνκκπξηνχρνο 

Η εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ Δθαηνκκπξηνχρνο ιεηηνπξγεί αληιψληαο ηα δεδνκέλα 

ηεο απφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο έγγξαθν XML. Έηζη ινηπφλ ην ΓΔ πξέπεη λα 

κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ηεο ΒΓ ζε απηή ηε δνκή εγγξάθνπ. ηελ πξάμε νη 

εγγξαθέο ησλ πηλάθσλ ηεο ΒΓ κεηαηξέπνληαη ζε θφκβνπο (ζηνηρεία, ηδηφηεηεο θαη 

ηηκέο) πνπ εθρσξνχληαη ζε έλα αξρείν XML. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη 

ηέηνην γίλεηαη ρξήζε ελφο ζπλφινπ ζπλαξηήζεσλ θαη κεζφδσλ, ελφο API δειαδή, 

πνπ είλαη γλσζηφ σο DOM. Με ηελ βνήζεηα ηνπ DOM αιιά θαη ηεο server side 

γιψζζαο ν εμππεξεηεηήο θαηαζθεπάδεη ηα αξρεία XML πνπ ρξεηάδεηαη ην 

παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. Κάζε Καηεγνξία εξσηήζεσλ έρεη ην δηθφ ηεο 

αξρείν XML. Σo ΓΔ κπνξεί λα θαηαζθεπάδεη δηάθνξα ηέηνηα αξρεία XML θαη 

λα ηα αλαλεψλεη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. 

5.3 Σερλνινγίεο Τινπνίεζεο 

5.3.1 Δμππεξεηεηήο 

ην δηαδίθηπν κπνξεί λα βξεη θαλείο δηάθνξνπο εμππεξεηεηέο λα θπθινθνξνχλ, 

άιινη θάησ απφ ηδηνθηεζηαθφ (proprietary) θαζεζηψο, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ απφθηεζε λφκηκεο άδεηαο ρξήζεο, θαη άιινη αλνηρηνχ θψδηθα κε δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο ρξήζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία 

φζν ην δπλαηφλ πην δεκνθηιή θαη δνθηκαζκέλα αιιά θαη εξγαιεία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ θηινζνθία ηνπ ειεχζεξνπ θαη αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθνχ.  

5.3.1.1 Apache server 

Ο εμππεξεηεηήο πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΓΔ 
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είλαη o web server apache ιφγσ ηεο επξείαο δηάδνζεο ηνπ, ηεο θαιήο απφδνζεο 

ηνπ (γξήγνξεο εμππεξέηεζε αηηεκάησλ κε ρακειφ latency θαη πςειφ 

throughput), ηεο δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα (unix, 

windows) αιιά θαη ηεο δσξεάλ ρξήζεο ηνπ. 

5.3.2 Βάζεηο δεδνκέλσλ 

5.3.2.1 Mysql 

Γηα ηελ δεκηνπξγία αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ΒΓ, πνπ ζρεδηάζηεθε, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε MySQL ε νπνία είλαη ε πην δεκνθηιήο θαη δηαδεδνκέλε 

γιψζζα εξσηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζρεζηαθέο ΒΓ. Η MySQL είλαη 

κηα αλνηρηνχ θψδηθα γιψζζα θαη παξέρεηαη δσξεάλ θάησ απφ ηελ GNU General 

Public License άδεηα. Δπίζεο ε MySQL απνηειεί κέξνο (component) ησλ δσξεάλ 

εξγαιείσλ αλάπηπμεο web εθαξκνγψλ (web application software stack) φπσο 

είλαη ηα LAMP, XAMP & WAMP, πιενλέθηεκα πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε 

αθνχ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο.   

Η ρξήζε ηεο MySQL θαη επνκέλσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ΒΓ κπνξεί 

λα γίλεη ηφζν κε γξαθηθφ ηξφπν (GUI) αθνχ ππάξρνπλ πνιιά front-end εξγαιεία 

δηαζέζηκα (π.ρ. phpMyadmin, HeidiSQL, Adminer, DBedit) φζν θαη κε ηελ ρξήζε 

command-line πνπ παξέρεη ε γιψζζα θαη αθνξά θπξίσο έκπεηξνπο ρξήζηεο. Καηά 

ηελ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ΒΓ επηιέρζεθε σο 

front-end εξγαιείν, ην phpMyAdmin, κηα εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα 

ππνζηεξίδεη απνθιεηζηηθά ηελ MySQL. Σν phpMyadmin έρεη θαη κηα άιιε 

δπλαηφηεηα, εθείλε ηνπ λα δεκηνπξγεί ηα εξσηήκαηα ζε θψδηθα PHP ψζηε λα 

κπνξεί εχθνια ν δεκηνπξγφο λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζε ζειίδεο HTML. Δίλαη επίζεο 

κηα ειεχζεξε θαη αλνηθηνχ θψδηθα εθαξκνγή ρσξίο θφζηνο ελψ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα παθέηα LAMPP, WAMPP, XAMPP.  

Σέινο ε MySQL κπνξεί λα δνπιέςεη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηνλ θαηαζθεπαζηή εθαξκνγψλ (developer). 

5.3.3 Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 



- 62 - 

 

5.3.3.1 Server side (php) 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ server-client κνληέινπ πξνυπνζέηεη πσο ν πειάηεο 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη νηηδήπνηε απφ ην ΓΔ απαηηείηαη ε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

εμππεξεηεηή. Έηζη, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο ΒΓ θαη ηνπ πειάηε γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο PHP ε νπνία είλαη κηα Server-side 

γιψζζα αθνχ εθηειείηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή θαη φρη ηνπηθά ζηνλ πειάηε. Η 

PHP ζπλεξγάδεηαη πνιχ θαιά κε ηελ MySQL θαη ηνλ apache ράξε ζηηο 

δηαζέζηκεο βηβιηνζήθεο ηεο
2
.  

Οη εληνιέο ηεο PHP κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ HTML θαη έηζη ν πειάηεο 

κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ θαη ράξε ζηηο βηβιηνζήθεο θαη εληνιέο ηεο γιψζζαο 

πνπ ελζσκαηψλνπn ηελ MySQL, κπνξεί λα δηαηππψζεη ηα SQL εξσηήκαηα πξνο 

ηελ ΒΓ. 

Δπίζεο ε PHP δηαζέηεη εληνιέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη αξρεία XML, κηα δπλαηφηεηα ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

παξνχζα εθαξκνγή αθνχ κέζσ απηήο είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ 

XML πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

 

Γράθημα 5 

 

                                                 

2
 Παξ΄ φια απηά είλαη δπλαηφλ λα επηιεγεί θαη άιιε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε ASP κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ drivers (MyODBC interface) ψζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ MySQL. 
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5.3.3.2 Client side (javascript) 

ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ θάπνηεο αλάγθεο ειέγρνπ 

ησλ δεδνκέλσλ, θπξίσο απφ άπνςε πιεξφηεηαο, γηα λα απνθεπρζνχλ ιάζε 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε- φζν ην δπλαηφλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θάηη 

ηέηνην- αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πην θηιηθφ πεξηβάιινλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεκνθηιήο client-side γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ javascript. 

5.3.4 Πεξηγξαθηθέο γιψζζεο & κνληέια (html, css, xml, DOM) 

5.3.4.1 HTML, CSS 

Σν ΓΔ πνπ πινπνηήζεθε είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ εθηειείηαη κέζσ 

θπιινκεηξεηή. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεην φηη ε βαζηθή πεξηγξαθηθή γιψζζα ζηελ 

νπνία βαζίζηεθε ε θαηαζθεπή είλαη ε HTML. Με γλψκνλα πσο έλα ζχζηεκα 

πξέπεη- φζν ην δπλαηφλ- λα είλαη αξεζηφ θαη ειθπζηηθφ ζην ρξήζηε, 

πξνζθέξνληαο έλα θαιαίζζεην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηπι 

εκθάληζεο (styles). Δπεηδή φκσο ην πιήζνο ησλ HTML αληηθεηκέλσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή ηνπ ΓΔ είλαη αξθεηά κεγάιν, έγηλε ρξήζε θαλφλσλ 

ζηπι (CSS), ηφζν εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ.  

5.3.4.2 XML  

Πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πνπ δαλείδεηαη αξθεηά ζηνηρεία 

ηεο HTML. Με ηελ ρξήζε ηεο XML γίλεηαη ε απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ. Σν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, είλαη πσο o ζπγγξαθέαο ελφο 

XML αξρείνπ-εγγξάθνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηηο δεζκεπκέλεο εηηθέηεο 

(tags) πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε γιψζζα αιιά θαη λα νξίδεη ηηο δηθέο ηνπ φπσο απηφο 

ζέιεη. Έηζη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αθνινπζεί θνηλά απνδεθηά πξφηππα αιιά αξθεί λα είλαη ηέηνηνο ψζηε θάπνηα 

εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα XML λα κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ΓΔ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ε εθαξκνγή πνπ θάλεη ρξήζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο ΒΓ είλαη ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

Σν ΓΔ δεκηνπξγεί αξρεία XML κε ηελ δνκή πνπ θαίλεηαη πην θάησ. Τπάξρεη ην 

ξηδηθφ ζηνηρείν Καηεγνξίεο θαη ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ ρσξίο λα έρεη θάπνηεο 

ηδηφηεηεο θαη δεδνκέλα. ηελ ξίδα κπνξεί λα ππάξρνπλ απφγνλνη, φπνπ ν θάζε 
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θφκβνο απνηειεί κηα μερσξηζηή Καηεγνξία εξσηήζεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

φλνκα (γηα π.ρ. «Γεληθέο»). ηελ θάζε Καηεγνξία ππάξρνπλ θφκβνη πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο Δξσηήζεηο ηεο Καηεγνξίαο. Οη Δξσηήζεηο έρνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε αδεξθνχ (sibling) ελψ απνηεινχλ ην παηδί (child) ηεο Καηεγνξίαο πνπ 

αλήθνπλ. Αληίζηνηρα ε Καηεγνξία είλαη γνληφο (parent) ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Κάζε ζηνηρείν Δξψηεζεο δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

Δπίπεδν θαη Όλνκα. Η θαζεκηά Δξψηεζε πεξηιακβάλεη σο απφγνλνπο, ζηνηρεία 

Απαληήζεσλ θαη ζηνηρεία Απνθξίζεσλ. Σα ζηνηρεία Απάληεζεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά Όλνκα, σζηφ, Πελήληα50 θαη πεξηέρνπλ δεδνκέλα ελψ ηα 

ζηνηρεία Απφθξηζε έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ θσδηθφο θαη πεξηέρνπλ θαη απηά 

δεδνκέλα.  

<Καηεγνξίεο> 

  <Καηεγνξία Όλνκα="[ηηκή]"> 

    <Δξψηεζε Δπίπεδν="[ηηκή]" Όλνκα="[ηηκή]"> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απφθξηζε θσδηθφο="[ηηκή]">[θείκελν]</Απφθξηζε> 

        <Απφθξηζε θσδηθφο="[ηηκή]">[θείκελν]</Απφθξηζε> 

     </Δξψηεζε> 

    <Δξψηεζε Δπίπεδν="[ηηκή]" Όλνκα="[ηηκή]"> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απάληεζε Όλνκα="[ηηκή]" σζηφ="[ηηκή]" Πελήληα50="[ηηκή]">[Κείκελν]</Απάληεζε> 

        <Απφθξηζε θσδηθφο="[ηηκή]">[θείκελν]</Απφθξηζε> 

        <Απφθξηζε θσδηθφο="[ηηκή]">[θείκελν]</Απφθξηζε> 

    </Δξψηεζε> 

    <Δξψηεζε>  

       …. 

    </Δξψηεζε> 

 </Καηεγνξία> 

</Καηεγνξίεο> 
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Έηζη ινηπφλ γλσξίδνληαο ηελ δνκή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή 

ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ ην ΓΔ πξέπεη λα κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ηεο ΒΓ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δνκή εγγξάθνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ XML DOM θαη ησλ κεζφδσλ 

πνπ δηαζέηεη αιιά θαη ηελ ρξήζε ηεο php δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία XML κε ηηο 

θαηάιιειεο εηηθέηεο θαη θφκβνπο ψζηε λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή. 

5.3.5 DOM 

Σν DOM είλαη έλα ζχλνιν ζπλαξηήζεσλ θαη κεζφδσλ (API) γηα ηελ πξφζβαζε 

θαη δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ κέζα ζε έγγξαθα HTML & XML. χκθσλα κε ην 

W3C ην DOM API ρσξίδεηαη ζε Core DOM, XML DOM θαη HTML DOM. Σα 

έγγξαθα ζχκθσλα κε ην DOM, έρνπλ ηε δνκή δέληξνπ. Σν δέληξν πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν-ξίδα (root element) αιιά θαη 

άιια ζηνηρεία (elements). Σα ζηνηρεία ηνπ DOM κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (parent, child, siblings). Σα ζηνηρεία φπσο ηζρχεη απφ ηελ 

XML κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ δεδνκέλα (text), λα έρνπλ ηδηφηεηεο (attributes) κε 

θάπνηεο ηηκέο (values). Ακέζσο παξαθάησ θαίλεηαη ε δεληξηθή κνξθήο ηνπ XML 

εγγξάθνπ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην DOM γηα ηνλ Δθαηνκκπξηνχρν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ην DOM εηζάγνληαη νη θφκβνη ζην δέληξν θαη «θξεκηνχληαη» 

ζην θαηάιιειν ζεκείν/επίπεδν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζρέζεηο (parent, child). 

Σν DOM ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο γηα λα εηζάγεη/δεκηνπξγήζεη ηα 

ζηνηρεία, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ηηκέο, ελψ κε άιιεο κεζφδνπο θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

ησλ θφκβσλ κεηαμχ ηνπο.  ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε δεληξηθή δνκή ηνπ 

XML θαη νη δηάθνξνη θφκβνη ηνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ DOM.
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 Root element: 

<Καηεγνξίεο> 

Element: 

<Καηεγνξία> 

Attribute: 

<Όλνκα> 

Element: 

<Δξψηεζε> 

Element: 

<Δξψηεζε> 
Element: 

<Δξψηεζε> 

Attributes: 

<Δπίπεδν> 

<Όλνκα> 

Attributes: 

<Όλνκα> 

<σζηφ> 

<Πελήληα50> 

Element: 

<Απάληεζε> 

Element: 

< Απάληεζε > 

Element: 

< Απάληεζε > 

Element: 

< Απάληεζε > 

Element: 

<Απφθξηζε> 

Element: 

<Απφθξηζε> 

 

… 

Attribute: 

<Κσδηθφο> 

Text: 

[θείκελν] 

Text: 

[θείκελν] 
Text: 

[θείκελν] 

Text: 

[θείκελν] 
Text: 

[θείκελν] 

Text: 

[θείκελν] 

*Γηα ιφγνπο έιιεηςεο ρψξνπ, ζην ζρήκα αλαπηχζζεηαη κφλν έλαο θφκβνο θάζε επηπέδνπ ηνπ δέληξνπ ελψ νη 

ηδηφηεηεο θαίλνληαη κφλν ζε έλα ζηνηρείν ηνπ θάζε ηχπνπ  

αδέξθηα 

αδέξθηα 

παηδί 

γνληφο 

γνληφο 

παηδί 

αδέξθηα 

παηδί 

γνληφο 

Element: 

<Καηεγνξία> 
 

… 

Element: 

<Καηεγνξία> 

αδέξθηα 

Γράθημα 6 
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ην θνκκάηη ηνπ DOM πνπ είλαη 

γλσζηφ σο XML DOM, δειαδή νη ζπλαξηήζεηο θαη κέζνδνη πνπ δεκηνπξγνχλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη θφκβνπο XML. Με ηε ρξήζε ηνπ δεκηνπξγείηαη ην δελδξηθήο 

κνξθήο αξρείν XML πνπ πεξηέρεη ηα δεδνκέλα πνπ θνξηψλνληαη απφ ηε ΒΓ. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε ρξήζε ηεο php αθνχ ε δεκηνπξγία ηνπ XML 

εγγξάθνπ γίλεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ php. 

ηελ πξάμε πψο ιεηηνπξγεί; Μέζσ ηεο php γίλνληαη ηα εξσηήκαηα ζε MySQL 

πξνο ηε ΒΓ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκάησλ (responses) θνξηψλνληαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο  php ζε ζπζηνηρίεο κεηαβιεηψλ (arrays-πηλάθεο). Σν XML DOM κε 

ηηο ζπλαξηήζεηο θαη κεζφδνπο δεκηνπξγεί ηε δνκή ηνπ αξρείνπ XML κε ην ξηδηθφ 

ζηνηρείν θαη ην φλνκά ηνπ, ηα ππφινηπα ζηνηρεία κε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

(parent, child, sibling) θαη ηα νλφκαηα ηνπο θαη ηηο φπνηεο απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηα νλφκαηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ησλ θφκβσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ εγγξάθνληαη ζηνπο θφκβνπο απφ ηνπο 

πίλαθεο ηεο php. Πξφθεηηαη γηα κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη έλα αξρηθφ αξρείν/έγγξαθν XML πνπ πεξηέρεη αξρηθά έλα θφκβν. 

ε θάζε επαλάιεςε πξνζηίζεηαη (append) θαη ν επφκελνο θφκβνο πνπ βξίζθεηαη 

ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. Η δηαδηθαζία επαλάιεςεο ηειεηψλεη φηαλ φια ηα 

απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κεηαθεξζνχλ ζην αξρείν. Σφηε έρεη πξνθχςεη 

ην XML κε ηα δεδνκέλα , δειαδή ηηο εξσηήζεηο πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην DOM XML ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ απφ ην ΓΔ. Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο κφλν γηα εμαγσγή 

δεδνκέλσλ (export to XML) δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε αλαιπηή (parser 

xml) πνπ ζα αλέιπε θαη ζα δηάβαδε ηα πεξηερφκελα ελφο XML αξρείνπ. Απηφ 

έγηλε γηαηί δελ ππήξρε αλάγθε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ ΒΓ ζηελ νπνία  

δηαηεξνχληαη νη εξσηήζεηο. Η επηινγή ρξήζεο xml parser νδεγεί ζε κηα 

πινπνίεζε δηαθνξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ζηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ 

πνπ δελ είλαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6 ΠΑΡΟΤΙΑΗ & ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  

6.1 Παξνπζίαζε ηεο γξαθηθήο δη-επηθάλεηαο 

Γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ εθαξκνγή-φπσο ζε θάζε web εθαξκνγή- ν ρξήζηεο 

ρξεηάδεηαη έλα θπιινκεηξεηή θαη θπζηθά κηα δηεχζπλζε URL ζηελ νπνία πξέπεη 

λα κεηαβεί. Η πξψηε νζφλε (Οζφλε ηνπ ΓΔ 1) πνπ ζπλαληά είλαη ε Αξρηθή 

ζειίδα πνπ παξαζέηεη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή φπσο ην φλνκα 

ηεο, ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί 

κε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ 

ηεο θαη κηα εηθφλα πνπ παξαπέκπεη ζην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ, θπξίσο 

γηα λα ζπκίδεη ηελ ζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην παηρλίδη. Σν ζεκαληηθφηεξν 

φκσο ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεη είλαη ην νξηδφληην κελνχ πνπ βνεζά ζηελ 

πινήγεζε κέζα ζηελ εθαξκνγή. Σν νξηδφληην κελνχ είλαη παξφλ ζε φιεο ηηο 

νζφλεο ηηο εθαξκνγήο ζαλ έλαο άκεζνο θαη εχθνινο ηξφπνο λα κπνξεί λα 

κεηαβαίλεη ν ρξήζηεο ζε φπνηα ιεηηνπξγία ζέιεη. 
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Οθόνη ηοσ ΔΕ 1 

6.2 Παξνπζίαζε ηνπ ΓΔ κέζσ ησλ επηινγψλ (νξηδφληην menu) 

Σν νξηδφληην κελνχ πεξηέρεη πέληε (5) Δπηινγέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ επηπιένλ 

επηινγέο. Οη Δπηινγέο: Καηεγνξίεο, Δξσηήζεηο, Δθαηνκκπξηνχρνο, Παηρλίδη είλαη 

ιέμεηο πνπ δελ νδεγνχλ θάπνπ αιιά ε χπαξμε ηνπο εμππεξεηεί ην ξφιν ηνπ λα 

θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε γηα ην πνηα ιεηηνπξγία ζέιεη λα επηιέμεη. Παξνπζηάδνληαη 

πην θάησ κε εηθφλεο νη δηάθνξεο επηινγέο 

Δπηινγή Καηεγνξίεο->Τξάπεδα Καηεγνξηώλ 

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 2 

Με ηελ νζφλε (Οζφλε ηνπ ΓΔ 2) απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη έλα 

ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ. Η πξψηε βαζηθή 

ιεηηνπξγία είλαη ε πξνβνιή ησλ 

ππαξρνπζψλ Καηεγνξηψλ ηνπ ΓΔ. 

Μάιηζηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα Πξνβάιιεη ηηο Καηεγνξίεο αλά group θαη’ επηινγή 

ηνπ. Απηφ βνεζάεη ηελ πξνβνιή φηαλ ν αξηζκφο ησλ Καηεγνξηψλ είλαη κεγάινο. 

Δπίζεο, πιεξνθνξείηαη γηα ην χλνιν ησλ ππαξρνπζψλ Καηεγνξηψλ αιιά θαη γηα 

ην πνηεο είλαη απηέο νη Καηεγνξίεο κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ην φλνκά ηνπο, 

Εικόνα Εζηίαζης 1 
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γηα ηηο δηαζέζηκεο εξσηήζεηο ηεο θαη πνηεο απφ εθείλεο απνηεινχλ εξσηήζεηο 

επηιερζείζεο γηα ηνλ Δθαηνκκπξηνχρν. Δπίζεο πξνβάιινληαη πφζα επίπεδα 

εξσηήζεσλ δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ εξσηήζεσλ ψζηε λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί ην XML. Σα επίπεδα ραξαθηεξίδνληαη σο Πιήξε (αλ δηαζέηνπλ 2 

ηνπιάρηζηνλ εξσηήζεηο εθηφο ηνπ επηπέδνπ 15 πνπ ρξεηάδεηαη κφλν κία εξψηεζε) 

θαη σο Αλειιηπή (αλ θάπνην επίπεδν δελ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 

εξσηήζεηο)

 

Εικόνα Εζηίαζης 2 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνβνιήο ζπκβάιινπλ θαη νη δπλαηφηεηεο ηαμηλφκεζεο 

πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ πίλαθα κε ηηο θαηεγνξίεο 

 

Εικόνα Εζηίαζης 3 

Σέινο, ζην δεμηφ κέξνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηελ βνήζεηα θνπκπηψλ: λα ηελ Δπεμεξγαζηεί, λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ ηεο, λα ηελ Γηαγξάςεη ηεο θαη λα 

Γεκηνπξγήζεη/Δμάγεη (export) ην XML αξρείν ηεο 

 

Εικόνα Εζηίαζης 4 

Δπηινγή Καηεγνξίεο->Νέα Καηεγνξία:  
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Οθόνη ηοσ ΔΕ 3 

Με ηε ρξήζε ηεο νζφλεο απηήο (Οζφλε ηνπ ΓΔ 3) ν ρξήζηεο εθηειεί ηελ 

ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο κηαο Καηεγνξίαο εξσηήζεσλ. Σν φλνκα ηεο Καηεγνξίαο 

είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγίαο ηεο ελψ ε πεξηγξαθή ηεο κπνξεί λα 

παξαιεηθζεί αξρηθά θαη λα επεμεξγαζηεί θάπνηα άιιε ζηηγκή κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν (Δπεμεξγαζία). 

Δπηινγή Εξσηήζεηο->Τξάπεδα Εξσηήζεσλ 

Η νζφλε απηή έρεη παξφκνηα ινγηθή κε ηελ νζφλε ηεο επηινγήο,  

Καηεγνξίεο->Τξάπεδα Καηεγνξηώλ, αθνχ κέζσ απηήο ν ρξήζηεο πξνβάιιεη ηηο 

Δξσηήζεηο ηεο ΒΓ κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο. Παξάιιεια κπνξεί λα επηηειεί θαη 

φιεο ηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη αλάγθε φπσο πξνβνιή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

επεμεξγαζία, δηαγξαθή, δεκηνπξγία αληηγξάθνπ (θισλνπνίεζε εξψηεζεο), 

επηινγή σο εξψηεζε ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 4 

Με ηε ρξήζε ησλ θίιηξσλ γίλεηαη ε πξνβνιή ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα  κε ηελ 

Εικόνα Εζηίαζης 5 



- 73 - 

 

Καηεγνξία ή/θαη ην Δπίπεδν. Με ηε βνήζεηα ηεο Πξνβνιήο Δξσηήζεσλ αλα 

group πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο απηέο νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Οζφλε εμνηθνλνκψληαο ρψξν θαη δηεπθνιχλνληαο ηνλ ρξήζηε. 

Καη πάιη ππάξρεη ε ιεηηνπξγία ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ πξνβαιιφκελσλ εξσηήζεσλ 

φπσο γίλεηαη θαη ζηελ νζφλε ησλ Καηεγνξηψλ.  

Γηα ηελ θάζε εξψηεζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη άκεζα αλ ε εξψηεζε ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δθαηνκκπξηνχρν κε έλα θνπκπί. Δπίζεο ε εθηέιεζε ησλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ε επεμεξγαζία, δεκηνπξγία αληηγξάθνπ- θιψλνπ θαη ε 

πξνζσξηλή δηαγξαθή γίλνληαη κέζσ θνπκπηψλ. 

Δπηινγή Εξσηήζεηο->Εηζαγσγή Εξσηήζεσλ 

Ο ρξήζηεο έρεη δηάθνξεο επηινγέο γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ ΣΔ. 

Η πξψηε θαη πην θιαζηθή είλαη κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο κηαο θφξκαο κε ηα 

ζηνηρεία ηεο εξψηεζεο (Καηεγνξία, Δπίπεδν, Πεξηγξαθή, Πηζαλέο Απαληήζεηο, 

Απνθξίζεηο θηι) 

Η δεχηεξε είλαη κέζσ ζπκπιήξσζεο θφξκαο πνιιαπιψλ πεδίσλ φπνπ θάζε 

νκάδα πεδίσλ αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία θάζεκηάο εξψηεζεο. Η δεχηεξε απηή 

επηινγή πξνηείλεηαη γηα ηνλ εμνηθεησκέλν κε ην ΓΔ ρξήζηεο ν νπνίνο αλαδεηά 

κηα καδηθφηεξε θαη ηαπηφρξνλα πην γξήγνξε δηεθπαηξέσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ (πεξηγξαθεηαη παξαθάησ σο ζελάξην ρξήζεο). 

Εικόνα Εζηίαζης 6 

Εικόνα Εζηίαζης 7 
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1
ε
 Δπηινγή Εξσηήζεηο->Εηζαγσγή Εξσηήζεσλ -> Μηα Νέα Εξώηεζε 

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 5 

Με ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα θφξκα ζηελ νπνία πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ απαξαίηεηα, ηα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε *. Δπίζεο κε ηελ 

βνήζεηα radios ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πνηα είλαη ε κνλαδηθή ζσζηή 

απάληεζε γηα ηελ εξψηεζε ελψ κε ηα checkboxes θαζνξίδνληαη πνηεο δχν (2) 

αθξηβψο απαληήζεηο ζα ζεσξνχληαη απφ ην παηρλίδη ρξήζηκεο γηα ηελ επηινγή 50-

50.  Πξηλ ηελ θαηαρψξεζε/απνζήθεπζε ηεο λέαο εξψηεζεο ην ζχζηεκα εθηειεί 

έιεγρν πιεξφηεηαο (completeness) γηα λα ειέγμεη αλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα 

πεδία θαη αλ έρνπλ επηιεγεί ηφζν ε ζσζηή απάληεζε φζν θαη εθείλεο νη δχν (2) 

πνπ παίδνπλ ζην 50-50. Δπεηδή ε ζσζηή απάληεζε απνηειεί θαη κηα απφ ηηο 2 

εξσηήζεηο πνπ παίδνπλ ζηνλ 50-50 ην ζχζηεκα θξνληίδεη λα επηιέγεη θαη ην 

αληίζηνηρν checkbox. Αλ θάηη δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζηελ θφξκα ν ρξήζηεο 

εηδνπνηείηαη κε ζρεηηθά κελχκαηα ζηελ νζφλε ελψ ε θαηαρψξεζε-εηζαγσγή 

εγγξαθήο ζηελ ΒΓ- ζηελ ΣΔ γίλεηαη κφλν φηαλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα ελφο θνπκπηνχ απνζήθεπζεο. 

Σέινο απφ ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ε εξψηεζε ζα αλήθεη 

ή φρη ζηνλ Δθαηνκκπξηνχρν κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο checkbox.  
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Εικόνα Εζηίαζης 8 

 

Ελαιιαθηηθόο ηξόπνο πξόζβαζεο ζηελ νζόλε Δεκηνπξγίαο Νέαο Εξώηεζεο 

Θα  πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Δπηινγή Γεκηνπξγία Νέαο Δξψηεζεο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα νδεγεζεί θαη κε άιιν ηξφπν. Απηφ γίλεηαη κέζσ ησλ θνπκπηψλ 

πνπ βξίζθνληαη δίπια ζην θίιηξν πξνβνιήο ζηελ {Οζφλε ηνπ ΓΔ 4}. ηελ 

{Δηθφλα Δζηίαζεο 9} ηα θνπκπηά απηά δεκηνπξγήζεθαλ ψζηε θαηά ηελ πξνβνιή 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο Καηεγνξίαο Δξσηήζεσλ ή Δπηπέδνπ εξσηήζεσλ λα 

κπνξεί εχθνια ν ρξήζηεο λα πξνζζέηεη λέεο εξσηήζεηο ζηελ ίδηα Καηεγνξία ή/θαη 

ζην ίδην Δπίπεδν. 

2
ε
 Δπηινγή Εξσηήζεηο->Εηζαγσγή Εξσηήζεσλ -> Πνιιέο Νέεο Εξώηεζεηο 

Η επηινγή απηή απνηειείηαη απφ δχν (2) βήκαηα. ην πξψην {Οζφλε ηνπ ΓΔ 

6}ν ρξήζηεο πξέπεη λα δηαιέμεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο ηαπηφρξνλα κέζσ κηαο θφξκαο. Δηζη 

κέζσ ελψ textbox νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ ν νπνίνο έρεη λφεκα λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ δχν (2).  

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 6 

ηελ ζπλέρεηα κε ην θνπκπί «Γεκηνχξγεζε» νδεγείηαη ζηελ λέα θφξκα {Οζφλε 

ηνπ ΓΔ 7} νπνπ παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία ηεο θάζε εξψηεζεο. 

Η απνζήθεπζε/θαηαρψξεζε επηηπγράλεηαη, αθνπ ην ζχζηεκα εθηειέζεη ηνπο 

ειέγρνπο πιεξφηεηαο ησλ εξσηήζεσλ, κε ηε ρξήζε αληηζηνηρνπ θνπκπηνχ 

Εικόνα Εζηίαζης 9 
1ο Βήμα 
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Απνζήθεπζεο. 

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 7 

Δπηινγή Εξσηήζεηο->Δηαγξακκέλεο Εξσηήζεηο 

Η επηινγή απηή παξνπζηάδεη κηα νζφλε {Οζφλε ηνπ ΓΔ 8} κε ηηο δηαγξακκέλεο 

εξσηήζεηο ηεο ΣΔ. Καη εδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη πξνβνιή κε ρξήζε 

θίιηξσλ, νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλνκήζεσλ. Η χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγήο εμππεξεηεί ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε λα δηαγξάθεη εξσηήζεηο πξνζσξηλά 

απνζηέιινληαο νπζηαζηηθά ζε έλα θαιάζη αρξήζησλ ή θάδν αλαθχθισζεο. Απφ 

εθεί, κπνξεί νπζηαζηηθά λα επαλαθέξεη εξσηήζεηο πνπ παιηφηεξα είρε απνξξίςεη 

αιιά θαη λα ηηο δηαγξάςεη θαη κφληκα νπνηεδήπνηε ην ζειήζεη. 

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 8 

Σφζν ε επαλαθνξά φζν θαη ε κφληκε δηαγξαθή κηαο εξψηεζεο ηεο ΣΔ κπνξεί λα 

2ο Βήμα 
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γίλεη κέζσ θνπκπηψλ {Δηθφλα Δζηίαζεο 10}. 

 

Εικόνα Εζηίαζης 10 

 

Δπηινγή Εθαηνκκπξηνύρνο->Επηιεγκέλεο Εξσηήζεηο 

Η επηινγή απηή είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηεο Σξάπεδαο Δξσηήζεσλ κε ηελ 

βαζηθή δηαθνξά φηη πξνβάιινληαη κφλν νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ην 

παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

Δπηινγή Εθαηνκκπξηνύρνο->Δεκηνπξγία XML 

Με ηελ επηινγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα εμάγεη ηηο εξσηήζεηο γηα ην παηρλίδη ζε 

κνξθή XML ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δθαηνκκπξηνχρνπ σο δεδνκέλα εηζφδνπ. Η ιεηηνπξγία γίλεηαη απιά κε ηελ 

επηινγή ηεο Καηεγνξίαο θαη ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ {Οζφλε ηνπ ΓΔ 9}. Με 

ην πέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθφ κήλπκα.   

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 9 

ηελ νζφλε απηή έρεη ελδηαθέξνλ λα ηνληζηεί ην εμήο: Ο ρξήζηεο κε ηελ επηινγή 

ηεο Καηεγνξίαο ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρεη ε 

Καηεγνξία, ηφζν γηα ηηο ζπλνιηθέο φζν θαη γηα εθείλεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

σο εξσηήζεηο Δθαηνκκπξηνχρνπ. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ην πιήζνο ησλ  εξσηήζεσλ 

αλά επίπεδν βνεζψληαο ηνλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ εξσηήζεσλ {}. 
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Οθόνη ηοσ ΔΕ  10 

Δπηινγή Παηρλίδη->Παίμε Δθαηνκκπξηνχρν 

Πξφθεηηαη γηα ηελ επηινγή κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα παίμεη, 

δνθηκάδνληαο έηζη ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ κε εξσηήζεηο απφ ην 

ηειεπηαίν δεκηνπξγεκέλν XML αξρείν. 

 

Οθόνη ηοσ ΔΕ 11 
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Δπηινγή Παηρλίδη->Σξέρνλ XML 

Η επηινγή απηή νδεγεί ζε πξνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ αξρείνπ XML πνπ 

δεκηνχξγεζε ν ρξήζηεο θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην παηρλίδη ηνπ 

εθαηνκκπξηνχρνπ.  

6.3 Υξήζε ηνπ ΓΔ βάζεη ζελαξίσλ  

Πην θάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηα βαζηθά ζελάξηα ρξήζεο ηνπ ΓΔ 

Σελάξην Δεκηνπξγίαο κηαο Νέαο Καηεγνξίαο Εξσηήζεσλ 

Αξρηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ ππάξρεη παξφκνηα Καηεγνξία 

εξσηήζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε αλππαξμίαο ηφηε λα ηελ δεκηνπξγήζεη. 

Βήκα 1: Πξνβνιή Καηεγνξηψλ (Καηεγνξίεο-> Σξάπεδα Καηεγνξηψλ) 

 

Εικόνα εναρίοσ 1 
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Βήκα 2: Αλ δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε Καηεγνξία πξνρσξά ζηελ Γεκηνπξγία 

Καηεγνξίαο (Καηεγνξίεο->Νέα Καηεγνξία) 

Σελάξην Δεκηνπξγίαο Νέαο Εξώηεζεο 

Η δεκηνπξγία κηαο λέαο εξψηεζεο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηάιιειεο 

θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ. Έηζη εθφζνλ ν ρξήζηεο εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ηεο 

Καηεγνξίαο, πξνρσξά ζηελ δεκηνπξγία ηεο. 

Βήκα 1: Γεκηνπξγία Νέαο Δξψηεζεο (Σξάπεδα Δξσηήζεσλ->Δηζαγσγή 

Δξσηήζεσλ->Μηα Νέα Δξψηεζε) 

 

Εικόνα εναρίοσ 2 
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Εικόνα εναρίοσ 3 

Σελάξην Δεκηνπξγίαο πνιιώλ Εξσηήζεσλ  

Ο εμνηθεησκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη πνιιέο εξσηήζεηο κε ηε βνήζεηα κηαο 

θφξκαο ζε κηα νζφλε πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο πνιιέο ελαιιαγέο θαη ηα 

πνιιά refresh! Γελ είλαη απαξαίηεην νη εξσηήζεηο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία αιιά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ησλ 

Καηεγνξηψλ. Η δεκηνπξγία γίλεηαη ζε δχν (2) βήκαηα: 

Βήκα 1
ν
: Απφ ηελ επηινγή Δξσηήζεηο-> Δηζαγσγή Δξσηήζεσλ-> Πνιιέο Νέεο 

Δξσηήζεηο 

ηελ νζφλε: Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ Δξσηήζεσλ πνπ ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη, κέζα ζε ζρεηηθφ textbox 

 

Εικόνα εναρίοσ 4 

Βήκα 2
ν
 : ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ θάζε εξψηεζε 

 

Εικόνα εναρίοσ 5 

 

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο παξαιείςεηο 
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απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε φπσο: 

 ηελ 2
ε
 εξψηεζε δελ έρεη επηιεγεί ζσζηή απάληεζε 

 ηελ 2
ε
 εξψηεζε δελ έρεη επηιεγεί θακία απάληεζε γηα ην 50-50 

 ηελ 3
ε
 εξψηεζε έρεη επηιεγεί κφλν κηα απάληεζε γηα ην 50-50 

Σν ΓΔ κπνξεί λα ειέγμεη γηα ηα ιάζε θαη λα ελεκεξψζεη ην ρξήζηε κε ζρεηηθά 

κελχκαηα φπσο: 

 

Εικόνα εναρίοσ 6 

 

 

Εικόνα εναρίοσ 7 

 

 

Εικόνα εναρίοσ 8 

Όηαλ φια ηα ιάζε/παξαιείςεηο εμαιεηθζνχλ ηφηε ην ΓΔ πξνρσξά ζηελ 

απνζήθεπζε ησλ λέσλ εξσηήζεσλ. 
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Σελάξην Δεκηνπξγίαο Αξρείνπ XML 

Σν XML αξρείν κηαο θαηεγνξίαο ρξεηάδεηαη ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην 

παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε Δπίπεδν 

(level) πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) εξψηεζε. Δπνκέλσο ν δεκηνπξγφο 

πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ Γεκηνπξγία (export) ηνπ XML πξέπεη λα πιεξνθνξεζεί 

γηα ην πιήζνο ησλ ππαξρνπζψλ εξσηήζεσλ.  

Πξνηείλεηαη ινηπφλ λα αθνινπζεί ηα εμήο δχν (2) βήκαηα 

1
ν
 Βήκα: Να ειέγρεη αλ νη ππάξρνπζεο εξσηήζεηο αξθνχλ  

Οζφλε ζαλ ηελ παξαθάησ ζεκαίλεη φηη ν δεκηνπξγφο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη/πξνζζέζεη εξσηήζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα 

 

Εικόνα εναρίοσ 9 

Δλψ νζφλε ζαλ ηελ παξαθάησ βεβαηψλεη φηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

Γεκηνπξγία XML 
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Εικόνα εναρίοσ 10 

2
ν
 Βήκα: Να πξνρσξάεη ζηελ Δμαγσγή ηνπ XML  

Σφζν ε πιεξνθφξεζε φζν θαη ε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ XML κπνξεί λα γίλεη κε 

δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

1
νο

 ηξφπνο 

Απφ ηελ ηξάπεδα Καηεγνξηψλ κε ην θνπκπί  ζηα δεμηά ηεο Καηεγνξίαο 

πιεξνθνξείηαη γηα ην αλ νη ππάξρνπζεο εξσηήζεηο αξθνχλ γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ 

XML θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ην θνπκπί  δεκηνπξγεί ην XML 

 

Εικόνα εναρίοσ 11 
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2
νο

 ηξφπνο 

Απφ ηελ Δπηινγή: Δθαηνκκπξηνχρνο-> Γεκηνπξγία XML 

Δπηιέγνληαο ηελ Καηεγνξία ελεκεξψλεηαη άκεζα κε νπηηθφ ηξφπν γηα ηηο 

ππάξρνπζεο κε ηα εηθνλίδηα θαη . Αλ ζηελ νζφλε ππάξρεη θαη έλα 

ηνπιάρηζηνλ ζχκβνιν   ηφηε ην ΓΔ δελ πξνρσξάεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ XML 

ελψ ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθφ κήλπκα.   

 

Εικόνα εναρίοσ 12 

ΠΡΟΟΥΗ: ηελ νζφλε πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφλν ζχκβνια ψζηε ην ΓΔ 

λα δεκηνπξγήζεη ην XML αξρείν. 

Σελάξην Πξνζσξηλήο Δηαγξαθήο εξσηήζεσλ  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη λα δηαγξάςεη απφ ηελ ΣΔ θάπνηα ή 

θάπνηεο εξσηήζεηο απηφ κπνξεί λα ην επηηχρεη είηε δηαγξάθνληαο κία εξψηεζε ηε 

θνξά είηε δηαγξάθνληαο πνιιέο εξσηήζεηο ηαπηφρξνλα. 

-Γηαγξαθή Δξψηεζεο κε ην θνπκπί  δίπια ζηελ εξψηεζε 
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Εικόνα εναρίοσ 13 

-Γηαγξαθή ηεο εξψηεζεο απφ ηελ νζφλε επεμεξγαζίαο εξψηεζεο. 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην θνπκπί  θαη κεηαβεί ζηελ νζφλε επηιέγεη ην 

θνπκπί  

 

Εικόνα εναρίοσ 14 

-Γηαγξαθή πνιιψλ εξσηήζεσλ ηαπηφρξνλα 

Απφ ηελ νζφλε πξνβνιήο ΣΔ κε ηελ βνήζεηα ησλ checkboxes & ηνπ  ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάςεη πξνζσξηλά πνιιέο εξσηήζεηο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαγξάςεη φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ 

νζφλε (έρνληαο θάλεη πξνεγνπκέλσο ρξήζε ησλ θίιηξσλ). 

Έηζη αλ ζέιεη λα δηαγξάςεη φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο Γεληθέο, αθνχ ηηο 

πξνβάιιεη 
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Εικόνα εναρίοσ 15 

κπνξεί λα ηηο δηαγξάςεη φιεο κε 2 θιηθ θάλνληαο ρξήζε ησλ , αθνχ κε ην 

checkbox κπνξεί λα ηηο επηιέμεη φιεο ελψ κε ην “θαιάζη” λα ηηο δηαγξάςεη. 

Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηηο Γηαγξακκέλεο εξσηήζεηο πιένλ 

κηα-κηα. 

Σελάξην Χαξαθηεξηζκνύ εξώηεζεο γηα ηνλ Εθαηνκκπξηνύρν  

Ο ραξαθηεξηζκφο κηα εξψηεζεο σο εξψηεζε Δθαηνκκπξηνχρνπ (έλδεημε  

«Να πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δθαηνκκπξηνχρν») κπνξεί λα γίλεη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. 

1
νο

 ηξφπνο: θαηά ηε δεκηνπξγία ή ηελ επεμεξγαζία κηαο εξψηεζεο, κε ηελ επηινγή 

ηνπ checkbox δίπια ζηε θξάζε «Να πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δθαηνκκπξηνχρν» 

. 

2
νο

 ηξφπνο: απφ ηελ πξνβνιή ησλ εξσηήζεσλ ηεο ΣΔ κε ηε βνήζεηα checkboxes 

θαη ησλ θνπκπηψλ  θαη  

Σν  αληηζηξέθεη θάζε θνξά ηελ εξψηεζε σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

Δθαηνκκπξηνχρν. 
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Σν   ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ νζφλε. Όζεο έρνπλ επηιεγκέλν checkbox  πνπ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

Δθαηνκκπξηνχρνο παξακέλνπλ σο εξσηήζεηο ηνπ παηρληδηνχ ελψ φζεο έρνπλ απφ-

επηιεγκέλν  checkbox δελ ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη.  Ο ηξφπνο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα εθηειέζεη καδηθφ ραξαθηεξηζκφ 

εξσηήζεσλ 

Σελάξην Επαλαθνξάο Εξσηήζεσλ 

Η πξνζσξηλή δηαγξαθή κηαο εξψηεζεο ζεκαίλεη φηη ε εξψηεζε βξίζθεηαη ζηελ 

ΒΓ αιιά φρη ζηελ ΣΔ. Η επαλαθνξά ηεο γίλεηαη εχθνια απφ ηελ νζφλε ηεο 

επηινγήο Εξσηήζεηο-> Δηαγξακκέλεο Εξσηήζεηο θαη κηα εξψηεζε ηε θνξά κε 

ρξήζε ηνπ θνπκπηνχ . Η εξψηεζε επαλαθέξεηαη ζηελ ηξάπεδα εξσηήζεσλ σο 

έρεη. Δπηπιένλ ην θνπκπί  δηαγξάθεη κφληκα ηελ εξψηεζε απφ ηελ ΒΓ, ρσξίο 

δπλαηφηεηα επαλαθνξάο πιένλ. 

 

Εικόνα εναρίοσ 16 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΘΗΚΔ, 

ΒΔΛΣΙΧΔΙ & ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

7.1 Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ΓΔ γίλεηαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηνπ κε 

ηηο εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα «Παξόκνηα ζπζηήκαηα». Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ηεο ίδηαο ελφηεηαο πνπ δηαζέηεη ην ΓΔ ηεο 

δηπισκαηηθήο  είλαη ηα εμήο:  

1.  Γηαδηθηπαθφ-web εθαξκνγή Υ 

2.  Απνζήθεπζε κε Βάζε Γεδνκέλσλ Υ 

3.  Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ηχπνπ: 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο 

Υ 

4.  Δπεμεξγαζία Δξσηήζεσλ Υ 

5.  Γηαγξαθή Δξσηήζεσλ Υ 

6.  Δπηινγή ππνζπλφινπ Δξσηήζεσλ 

γηα ρξήζε απφ ην Quiz 

Υ 

7.  Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Δξσηήζεσλ 

ζε άιιν Quiz-Καηεγνξία 

Υ 

8.  Κισλνπνίεζε Δξψηεζεο (clone) Υ 

9.  Δπαλαθνξά Δξψηεζεο απφ 

δηαγξαθή 

Υ 

10.  Σξάπεδα Καηεγνξηψλ (Quizzes-

Courses) 

Υ 

11.  Preview ηνπ Quiz-Course Υ 

12.  Πνιιαπιέο Λεηηνπξγίεο 

(Γεκηνπξγία Δξσηήζεσλ, 

Πνιιαπιή Γηαγξαθή, Πνιιαπιφο 

Υαξαθηεξηζκφο) 

Υ 

13.  Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (import) - 
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14.  Δμαγσγή δεδνκέλσλ  (export) –

XML 

Υ 

Πίνακας 3 

1. Η Δθαξκνγή ηνπ ΓΔ είλαη δηαδηθηπαθή πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

πξφζβαζε γίλεηαη κε έλαλ θπιινκεηξεηή θαη δελ ρξεηάδεηαη 

εγθαηάζηαζε. 

2. Η απνζήθεπζε ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη ζε κηα ΒΓ θαη ν ρξήζηεο δελ 

εκπιέθεηαη κε αξρεία 

3. Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη δεκηνπξγεί ην ΓΔ είλαη 

πνιιαπιήο επηινγήο κε ηέζζεξεηο απαληήζεηο θαη κφλν απηέο. 

4. Όιεο νη εξσηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία θαη λα αιιαρζνχλ σο πξνο ην πεξηερφκελν 

ηνπο, ηελ δηαηχπσζε ηνπο, ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο (level), ηελ 

Καηεγνξία (Course)  πνπ αλήθνπλ. 

5. Σν ΓΔ κπνξεί λα δηαγξάςεη εξσηήζεηο πνπ πιένλ ν ρξήζηεο δελ 

ρξεζηκνπνηεί. 

6. Σν ΓΔ κπνξεί λα επηιέμεη ππνζχλνια εξσηήζεσλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο εξσηήζεηο ζε κηα θαηεγνξία ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζην παηρλίδη. 

7. Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιιε Καηεγνξία ή λα 

επηιεγεί πφηε θαη αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε 

λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζνπκε θιψλνπο ηεο. 

8. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί αληίγξαθα  κηαο εξψηεζεο ψζηε κε 

κηθξέο αιιαγέο λα ηελ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα ηελ δεκηνπξγήζεη απφ ηελ αξρή 

9. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα αλαθαιέζεη εξσηήζεηο πνπ δηέγξαςε. 

Τπάξρεη δειαδή ν θάδνο αλαθχθισζεο ησλ πξνζσξηλά δηαγξακκέλσλ 

εξσηήζεσλ. 

10. Σν ΓΔ θαηαηάζζεη ηηο εξσηήζεηο ζε Καηεγνξίεο ψζηε λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

11. Με ην preview ηφζν ηνπ XML αξρείνπ φζν θαη ηνπ παηρληδηνχ 
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Δθαηνκκπξηνχρνπ ν δεκηνπξγφο έρεη ηελ επθαηξία λα δνθηκάζεη ην 

δεκηνχξγεκα ηνπ θαη λα δερηεί ηελ ζρεηηθή αλάδξαζε. 

12. Οη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκηνπξγίαο, δηαγξαθήο θαη ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ βνεζάεη ζηελ πην γξήγνξε θαη 

απνδνηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ρξήζηε. 

13. Η δπλαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο (import) δελ ππνζηεξίδεηαη. 

14. Αληίζεηα ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζε κνξθή xml είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ  ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ 

αιιά θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή. 

Έηζη ν ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην ΓΔ ηεο δηπισκαηηθήο θαη φπσο είλαη 

αλακελφκελν θαιχπηεη ηα πεξηζζφηεξα εμεηαδφκελα ραξαθηεξηζηηθά. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ΔΕ Makeaquiz net & 

Quizyourfriends 

Quizstar4teachers Quizlet Hot potatoes Question Writer 

(Personal edition) 

Multiple choice 

Quiz Generator 

Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή Υ Υ Υ X    

Απνζήθεπζε έξγνπ ζε Αξρείν     Υ Υ Υ 

Απνζήθεπζε έξγνπ ζε ΒΓ Υ  Υ Υ    

Απνζήθεπζε έξγνπ ζε link  X      

Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο 

Υ Υ Υ  Υ Υ Υ 

Δπεμεξγαζία Δξσηήζεσλ Υ  Υ X Υ X Υ 

Γηαγξαθή Δξσηήζεσλ Υ   Υ Υ Υ Υ 

Δπηινγή ππνζπλφινπ Δξσηήζεσλ γηα 

ρξήζε (απφ ην Quiz-Καηεγνξία) 

Υ      *X 

Με ηπραίν ηξφπν 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Δξσηήζεσλ 

(ζε άιιν Quiz-Καηεγνξία) 

Υ  *Υ 

Με θισλνπνίεζε 

ηνπ Quiz  

 *Υ  

Με αληίγξαθν 

αξρείνπ 

*Υ  

Με αληίγξαθν 

αξρείνπ 

*Υ 

Με αληίγξαθν 

αξρείνπ 

Κισλνπνίεζε Δξψηεζεο Υ    Υ  Υ  

Δπαλαθνξάο Δξψηεζεο  

(χζηεξα απφ δηαγξαθή) 

Υ       

Σξάπεδα Καηεγνξηψλ (Quizzes-

Courses) 

Υ  X  X    

http://www.makeaquiz.net/
http://www.quizyourfriends.com/
http://quizstar.4teachers.org/
http://quizlet.com/
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Πξνεπηζθφπεζε Quiz-Καηεγνξίαο Υ  X X Υ X Υ 

Μαδηθέο  Λεηηνπξγίεο  Υ   X    

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (import) Υ  X X Υ   

Δμαγσγή δεδνκέλσλ  (export)  

(ζε θάπνηα κνξθή π.ρ. scorm, xml, txt 

θα) 

Υ   X Υ Υ Υ 

Πίνακας 4 
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Μηα δεχηεξε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ΓΔ έγηλε κε βάζε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν 

είλαη απνηειεζκαηηθφ ψζηε λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο 

θαηαζθεπάζηεθε αιιά θαη αλ ηθαλνπνηεί ηνλ ρξήζηε. Έηζη ινηπφλ κε ηελ βνήζεηα 

ρξεζηψλ νη νπνίνη είλαη εθπαηδεπηηθνί κε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Η/Τ 

εθηειέζηεθαλ θάπνηα πεηξάκαηα ζελαξίσλ ρξήζεο ηνπ ΓΔ ελψ ππήξρε 

παξαηεξεηήο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ. ηελ πξάμε νη 

ρξήζηεο ήηαλ ηξεηο θαη ν παξαηεξεηήο παξαθνινπζνχζε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ρξεζηψλ κε ην ΓΔ ρσξίο λα επεκβαίλεη απιά θαηαγξάθνληαο ηηο εξσηήζεηο ηνπο 

θαη δηαηππψλνληαο πξνο εθείλνπο απιέο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «γηαηί δηάιεμεο 

απηφλ ηνλ ηξφπν;», «πνηά παξαλφεζε πξνθαιεί ην εηθνλίδην;» , «κήπσο δελ 

δηεπθνιχλεη ε ρξήζε επηινγήο;» θηι 

Σα ζελάξηα ρξήζεο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ήηαλ ζπγθεθξηκέλα θαη 

κνηάδνπλ κε εθείλα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δλφηεηα «Υξήζε ηνπ ΓΔ βάζεη 

ζελαξίσλ» ελψ είλαη δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

ζελάξηα: 

Σελάξην 1
ν
  

«Γεκηνπξγήζηε κηα λέα Δξψηεζε γηα κηα πγθεθξηκέλε Καηεγνξία π.ρ. 

Καηεγνξία Γεληθέο ε νπνία ππάξρεη ήδε θαηαρσξηζκέλε.» 

«Υαξαθηεξίζηε ηελ λέα Δξψηεζε ζαλ εξψηεζε Δθαηνκκπξηνχρνπ» 

«Αιιάμηε ηελ Καηεγνξία ηεο Δξψηεζεο ζε θάπνηα άιιε ππάξρνπζα Καηεγνξία 

π.ρ. Γεσγξαθία»   

Σελάξην 2
ν
  

«Γεκηνπξγήζηε  λέεο εξσηήζεηο γηα Καηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ 

ζην ΓΔ» 

«Υαξαθηεξίζηε θάπνηεο απφ ηηο λέεο εξσηήζεηο σο εξσηήζεηο Δθαηνκκπξηνχρνπ» 

Σελάξην 3
ν 

 «Γεκηνπξγήζηε πνιιέο εξσηήζεηο ηαπηφρξνλα» 

«Δηαγξάςηε πνιιέο εξσηήζεηο κηαο Σπγθεθξηκέλεο Καηεγνξίαο πρ. Γεσγξαθία» 
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«Επαλαθέξεηε ηηο κηζέο από ηηο δηαγξακκέλεο εξσηήζεηο θαη δηαγξάςηε κόληκα ηηο 

ππόινηπεο» 

Σελάξην 4
ν
  

«Φηηάμηε έλα ηθαλφ ζχλνιν εξσηήζεσλ γηα ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ θαη 

Γεκηνπξγήζηε ην XML αξρείν»  

Έηζη κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ρξεζηψλ δελ παξαηεξήζεθαλ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ρξήζε ηνπ ΓΔ. Έγηλαλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο απφ 

ηνπο ρξήζηεο φπσο ην φηη θαηά ηελ εηζαγσγή πνιιψλ εξσηήζεσλ ηαπηφρξνλα ζα 

κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε επηινγή ηεο Καηεγνξίαο γηα θάζε εξψηεζε αλ ν 

ρξήζηεο είρε ζηελ δηάζεζε ηνπ ηελ επηινγή λα εηζάγεη πνιιέο εξσηήζεηο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε Καηεγνξία. Δπίζεο θαηά ηελ κφληκε δηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ δελ 

ππάξρεη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο δηαγξαθήο ελψ γηα ηελ επαλαθνξά 

ησλ εξσηήζεσλ ζα πξνηηκνχηαλ ε καδηθή επαλαθνξά ηνπο. ηηο πνιχ ζεηηθέο 

επηζεκάλζεηο πξέπεη λα αλαθεξζεί ε χπαξμε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εξσηήζεηο αλά Καηεγνξία θαη επίπεδν ελψ ηα θίιηξα θαη νη νκαδνπνηήζεηο 

πξνβνιήο θαίλεηαη φηη εθηηκήζεθαλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ην πιήζνο 

εξσηήζεσλ ήηαλ κεγάιν.  

7.2 Μειινληηθέο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σν ΓΔ δεκηνπξγήζεθε θπξίσο γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

εξσηήζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ xml format γηα ην παηρλίδη ηνπ Δθαηνκκπξηνχρνπ. 

Μηα πξψηε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ρξήζε 

ηνπ γηα ηελ ζπγγξαθή εξσηήζεσλ θαη άιισλ ηχπσλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη αμηνπνηήζηκα απφ άιια παηρλίδηα. 

Μηα άιιε κειινληηθή πξνζζήθε-πνπ θαίλεηαη ίζσο θαη απφ ηνλ ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα ραξαθηεξηζηηθψλ- είλαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εξσηήζεσλ (import) 

κέζσ ηεο ρξήζεο θάπνηαο κνξθήο αξρείνπ  XML. 

Μηα επηπιένλ πξνζζήθε πνπ ζα βειηίσλε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΓΔ είλαη ε 

αλάπηπμε εζσηεξηθνχ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο εξσηήζεσλ ή θαη θαηεγνξηψλ.  
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Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ κηα επηπιένλ πξνζζήθε 

πξέπεη λα είλαη θαη θάπνηεο επηπιένλ καδηθέο ιεηηνπξγίεο ψζηε ν ρξήζηεο λα 

θεξδίδεη ρξφλν. Απηέο είλαη ε καδηθά επαλαθνξά δηαγξακκέλσλ εξσηήζεσλ 

θαζψο θαη ε καδηθή κφληκε δηαγξαθή πνιιψλ εξσηήζεσλ. Παξφκνηα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα καδηθήο δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ γηα κηα Καηεγνξία 

ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επαλαιήςεηο ηεο επηινγήο ηνπ πεδίνπ Καηεγνξία. 

Σν ΓΔ ζηελ πξάμε δεκηνπξγεί θάζε θνξά έλα XML αξρείν γηα ηελ θάζε 

Καηεγνξία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα XML 

απνζεθεχεηαη ζε έλα ζεκείν ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο ηνπ server πνπ θηινμελείηαη 

ε εθαξκνγή. Σα αξρεία φκσο απηά είλαη πξνζβάζηκα δηα κέζσ url 

(server/sde_v2/data) θαη φρη κέζα απφ ηελ δη-επαθή ηνπ ΓΔ. Οπφηε κειινληηθά 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε δη-επαθή πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα αξρεία απηά.  

Δπίζεο βειηηψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηελ δη-επαθή ηνπ ΓΔ αθνχ νη πην 

κνληέξλεο ηάζεηο νδεγνχλ ζηελ ρξήζε ηεο AJAX ηερλνινγίαο ηφζν γηα ηελ 

απνθπγή ησλ αλαλεψζεσλ ζειίδαο πνπ δπζαξεζηνχλ ην ρξήζηε φζν θαη γηα ηελ 

πην γξήγνξε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηνπ 

εμππεξεηεηή. 
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