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Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Εφαρμογής για τα μαθηματικά του 

δημοτικού χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ανάπτυξης 

ιστοσελίδων του WampServer 

Περίληψη 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

επηθέξνληαο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Με ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ, ειθπζηηθνχ θαη πξνθιεηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα επλνεί ηε δηεξεπλεηηθή, ηελ ελεξγεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε παξνχζα δηαηξηβή απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε θαη 

πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ κε έλαλ απιφ θαη απηφκαην ηξφπν ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.   

Αθνχ έγηλε κηα αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ, ηα είδε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ φπσο επίζεο ζηα είδε θαη ην ινγηζκηθφ ηεο  εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε 

πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Wamp θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySQL βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε, επεμεξγαζία θαη αλαδήηεζε 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νπηηθή αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα κνληεινπνίεζεο 

UML γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε  γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηζηνχ. 

Developing Educational Application for mathematics of 

elementary school using the web development environment of 

WampServer 

Summary 

Information technologies are progressively introduced in the educational process through 

changes in teaching and learning. With educational software intended to exploit the 

opportunities offered by information technology and communication to create a rich, attractive 

and challenging learning environment that encourages exploratory, active and creative learning.  

Towards this end, this thesis aims to analyze and implement web-based application 

system of education on the subject of mathematics in order to be used by primary school 
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teachers by giving them the ability to manage in a simple and automatic way the activities to be 

instruct their students. 

While this was a reference to the definition of software, types of educational software as 

well as the types and software of distance education, the software implementation was done 

using the tool Wamp and using the MySQL database to record, edit and search data. Also used 

the visual object-oriented modeling language UML for the analysis of user requirements of the 

system. 

Finally, the implementation of programs held with web programming languages. 
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Κεφάλαιο 1
ο 

  

1.1 Εισαγωγή 

ήκεξα δνχκε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. πλψλπκν ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ν φξνο 

δεδνκέλα (data). Νέα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο καο επηηξέπνπλ λα αμηνπνηνχκε ηα δεδνκέλα 

(πιεξνθνξίεο) κε ζρεηηθή επθνιία. Ο Ζ/Τ έρεη εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο 

θαη θάζε άιιεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιινληαο έηζη, κε έκκεζν θαη άκεζν ηξφπν, 

ζηελ ίδηα ηε ξαγδαία εμέιημή ηνπο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο είλαη θαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο. Δλψ ε 

εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηελ εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκα ζηάδηα, ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη κηα ζρέζε 

δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Απφ ηε κηα πιεπξά, ε  απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί 

ηελ βαζηθφηεξε εγγχεζε γηα ηε νκαιή κεηάβαζε ζε κηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε Πιεξνθνξηθή θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

αιιαγή θαη βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή 

βνήζεηα ζηελ επίηεπμε θχξησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, φπσο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε 

θξηηηθή ζθέςε. 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ηνπ παξφληνο 

εγγξάθνπ είλαη ε κειέηε θαη ε αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ , ην νπνίν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ κε έλαλ απιφ θαη απηφκαην ηξφπν ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλνληαη απηφκαηα θαη ζα απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα ζε αληίζεζε κε ην 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα φπνπ ν δάζθαινο δηνξζψλεη γξαπηέο εξγαζίεο θαη ηηο βαζκνινγεί.  

1.2 κοπός και στόχοι της εργασίας 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα αλαπηπρζεί έλαο δπλακηθφο ηζηνρψξνο πνπ  ζα αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηα Μαζεκαηηθά, ην νπνίν λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή ε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Wamp Server, ην νπνίν       

απνηειεί έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ (web) ππεξεζηψλ.Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ κε  ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Apache, PHP 

θαη MySQL database. Δπίζεο εκπεξηέρεη ην πξφζζεην PHPMyadmin γηα επθνιφηεξε δηαρείξηζε 
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ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ θαηαρψξεζε, ηελ αλάθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

αλαδήηεζε  δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. 

Οη ρξήζηεο ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη 2 (ρξήζηεο δχν επηπέδσλ), νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε 

ρξήζηε κέινο (καζεηήο) θαη ηνλ δηαρεηξηζηή (δάζθαινο) ηνπ ηζηφηνπνπ. 

Οη ρξήζηεο «καζεηέο» ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα αθνχ 

ζπλδεζνχλ ζε απηφ δίλνληαο έλα Όλνκα Υξήζηε θαη Κσδηθφ Πξφζβαζεο ηα νπνία ζα 

δηαζηαπξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα, λα κειεηνχλ ηε ζεσξία, λα απαληνχλ ζηηο αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο γηα ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ηνπο, λα βιέπνπλ ηα απνηειέζκαηα, λα απνζηέινπλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ κηαο θφξκαο επηθνηλσλίαο πνπ 

είλαη δηαζέζηκε ζην ζχζηεκα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λ‟αιιάμνπλ κφλν ηνλ θσδηθφ ηνπο.  

Ο ρξήζηεο «δηαρεηξηζηήο» ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαγξάςεη καζήκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, λα δηαρεηξίδεηαη ηε ζεσξία  (ηεζη αμηνιφγεζεο) γηα έλα κάζεκα θαη λα βιέπεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα κελχκαηα ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηνπο ρξήζηεο (καζεηέο) φπσο επηζπκεί (αιιαγή ζηνηρείσλ, δηαγξαθή). 

Γεληθφηεξα, ν ζθνπφο  ηεο εθαξκνγήο επηθεληξψλεηαη ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνρεχνληαο ζηελ δηεπθφιπλζε θαη ππνβνήζεζε ηεο 

κάζεζεο, φπσο θαη ζην φηη ηα δεκνηηθά ζρνιεία είλαη έηνηκα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα νθέιε απφ 

ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκίεο. 

1.3 Η δομή της εργασίας  

Ζ δνκή ηεο δηαηξηβήο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη ε εμήο: 

1. ε απηφ ην θεθάιαην έγηλε κηα πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο.  

2. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ, ηα είδε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ηα είδε θαη ην ινγηζκηθφ ηεο  εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

3. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ην ινγηζκηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο. 

4. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε ηεο Δλνπνηεκέλεο Γιψζζαο Μνληεινπνίεζεο – 

UML. 

5. ην πέκπην θεθάιαην δηαηππψλεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη ην ζρεζηαθφ κνληέιν 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη μαλά νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη απεηθνλίδνληαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηα πεδία ηνπο θαη ηέινο απεηθνλίδεηαη ζε εηθφλεο ε ζχληαμε ησλ 

δηαηαγψλ δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο θαη ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο. 
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6. ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή κε εηθφλεο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο κε ηεθκεξίσζε. 

7. ην έβδνκν θεθάιαην επηρεηξείηαη λα γίλεη κηα αμηνιφγεζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεπαθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο κε ηνπο ρξήζηεο. Δδψ, γίλεηαη ε 

θαηαγξαθή κηαο ιίζηαο απφ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεπαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαη ε δηεμαγσγή θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Κεφάλαιο 2
ο 

  

2.1 Ορισμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Όπσο γλσξίδνπκε, ην ινγηζκηθφ (software) απνηειεί έλα απφ ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Γηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζην ινγηζκηθφ 

ζπζηήκαηνο θαη ζην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί κηα εηδηθή 

θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπάδεηαη, πξνθεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ λα 

εθπιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλνη καζεζηαθνί ζηφρνη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ή σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Απνηειεί κέζν αμηνιφγεζεο ή απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα απνηειεί θχξην ζθνπφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

2.2 Σα είδη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί 

λα δηαρσξηζηεί αξρηθά ζε δχν θαηεγνξίεο:  

1. ε ινγηζκηθφ γεληθνχ ζθνπνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν δηδαζθαιίαο σο 

επέθηαζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη ην Word, ην Excel, ην 

PowerPoint, ην Access, ηα νπνία δε ζεσξνχληαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δεδνκέλνπ φηη 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε παξαπάλσ.  

2. ε ινγηζκηθφ ηππηθήο κνξθήο ην νπνίν αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν άκεζεο ππνβνήζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (CAI 

- Computer Assisted Instruction). Μπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ εμάζθεζεο-εθγχκλαζεο (drill and practice)  

 Δθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ (tutorial)  

 Λχζεο πξνβιεκάησλ (problem solving)  
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 Πξνζνκνηψζεσλ (simulations)  

 Δθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ (educational computer games)  

 Μνληεινπνίεζεο (modeling) 

Πην αλαιπηηθά:  

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό εμάζθεζεο-εθγύκλαζεο (drill and practice)  

Οη εθαξκνγέο ηνπ ηχπνπ απηνχ παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθά έλα ηκήκα δηδαθηέαο χιεο θαη 

αθνινχζσο εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε ηπραία ζεηξά αιιά κε δηαβάζκηζε ζηε 

δπζθνιία. πγθξαηνχλ ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε θαη ηα ιάζε ηνπ. Δπηπιένλ δίλνπλ παξαδείγκαηα 

θαη αλαηξνθνδφηεζε ζηα ζεκεία ζηα νπνία ν εθπαηδεπφκελνο εκθάληζε αδπλακία. Αλ ν 

ρξήζηεο δελ απαληήζεη ζε κηα εξψηεζε κεηά απφ κεξηθέο πξνζπάζεηεο, ην ινγηζκηθφ 

παξνπζηάδεη ηελ απάληεζε κε ηελ παξάιιειε εκθάληζε θάπνηαο εμήγεζεο.  

πλήζσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηχπνπ εμάζθεζεο–εθγχκλαζεο εκπεξηέρεηαη ζε 

άιινπο ηχπνπο ινγηζκηθνχ σο κέξνο απηψλ. 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ (tutorial)  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή. Παξνπζηάδεη ζηαδηαθά ηκήκαηα πιεξνθνξηψλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζέηεη ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο 

ηνπ ρξήζηε, θαη πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε κε δηεπθξηλίζεηο πξηλ δνζεί λέα πιεξνθνξία. Ζ 

παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη θαηά έλα κε ζεηξηαθφ ηξφπν, κε δηαθξηηά βήκαηα αλάινγα 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε. Καηά θαλφλα επαλαιακβάλεη ηνλ θχθιν “πιεξνθνξία – 

εξψηεζε – αλάδξαζε”.  

Μεηεμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ tutorial απνηειεί ην Έκπεηξν Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό 

(Intelligent Tutoring System – ITS), ην νπνίν πεξηιακβάλεη κνληέια εθπαηδεπφκελνπ εθπαηδεπηή 

(καζεηή / δαζθάινπ) θαη κνληέια δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Δίλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ρψξν ηεο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Δκπεξηέρνπλ ζχλνια θαλφλσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ “καζαίλνπλ” απφ ην ρξήζηε θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα. Μπνξνχλ λα πάξνπλ 

απνθάζεηο θαη λα δνκήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιεια, φπσο θαη λα επηιέμνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεξε δηδαθηηθή κέζνδν ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά. 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ιύζεο πξνβιεκάηωλ (problem solving)  

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ηχπνπ απηνχ, δεηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο λα επηιχζνπλ αζθήζεηο 

θαη πξνβιήκαηα, ζηεξηδφκελνη ζε γλψζεηο πνπ έρεη απνθηεζεί ζε πξνεγνχκελε θάζε. πλήζσο 

εκπεξηέρνληαη ζε εθαξκνγέο άιινπ ηχπνπ, φπσο π.ρ. ζε πξνζνκνηψζεηο. Δπλννχλ ηε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζπλήζσο, ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. Σν 

ινγηζκηθφ ηνπ ηχπνπ απηνχ, δίλεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ή λα 
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αλαιχζεη παξαιιαγέο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ αιιαγψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. H εθαξκνγή ηνπ 

είλαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πξνζνκνηώζεωλ (simulations)  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνζνκνηψζεσλ ή εηθνληθψλ 

εξγαζηεξίσλ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ε παξαηήξεζε θαη ν πεηξακαηηζκφο επλννχλ ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηε δεκηνπξγία νξηζκψλ, θαλφλσλ φπσο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Όκσο ζπρλά, ηα θπζηθά θαηλφκελα εθδειψλνληαη ζε ρξφλν πνπ δελ είλαη 

εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ. Δπίζεο, ε εθδήισζή ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα 

επηθηλδπλφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην εηθνληθφ εξγαζηήξην κέζσ 

ησλ πξνζνκνηψζεσλ.  

Μέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηηαρχλεη ή λα επηβξαδχλεη ηελ 

νινθιήξσζε ελφο θαηλνκέλνπ, λα κεηαβάιιεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη λα κειεηήζεη ζε 

βάζνο ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Μπνξεί έηζη, λα επηβεβαηψζεη φζα ήδε γλσξίδεη ή λα 

αλαθαιχςεη ηελ πιάλε πνπ έρεη γχξσ απφ θάπνηα θαηλφκελα.  

Οη πξνζνκνηψζεηο θαη ηα εηθνληθά εξγαζηήξηα είλαη εθαξκνγέο ζπγγεληθέο κε ηα αλνηθηά 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

ρξήζηε θαη πεηξακαηηζκνχ. 

Λνγηζκηθό εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ (educational computer games ή 

instructional games)  

Σαμηλνκνχληαη θπξίσο ζε παηρλίδηα δξάζεο θαη ζε παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, φπνπ ηα 

ηειεπηαία αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο 

είλαη ζπλήζσο παηρλίδηα ξφισλ θαη πξνζνκνηψλνπλ θαηαζηάζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

ν ρξήζηεο. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο. 

ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πξνζνκνηψλνληαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν 

εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ελεξγά. Γηα παξάδεηγκα ν εθπαηδεπφκελνο ζα κπνξνχζε λα 

αλαιάβεη ηελ δεκηνπξγία, επίβιεςε θαη εμέιημε κηαο νιφθιεξεο πφιεο (SimCity) ή ηελ αλάπηπμε 

ελφο πνιηηηζκνχ (Microsoft Age of Empires – Microsoft Raise of Nations). 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κνληεινπνίεζεο (modeling)  

Με ηε ρξήζε ηνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαπαξαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ, 

δειαδή λα δεκηνπξγεζνχλ κνληέια. Ζ κνληεινπνίεζε επηηξέπεη ηελ κεηαβνιή θάπνηαο ή 

θάπνησλ παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζην ζχζηεκα θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Αλ θάπνηνο παξαηεξήζεη ζήκεξα εθαξκνγέο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, είλαη εχθνιν λα 

δηαπηζηψζεη πσο ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία απφ φιεο ζρεδφλ, ηηο πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο. Έηζη, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν 

θίλεηξν ρξήζεο.  
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2.3 Ανοικτά και Κλειστά Μαθησιακά Περιβάλλοντα 

Όια ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

ζε δχν επηπιένλ θαηεγνξίεο : «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη <<αλνηρηά>> καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

Σα πεξηζζφηεξα «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εηζάγεη 

δεδνκέλα. ηε δηαδηθαζία απηή φκσο ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε θαη 

πξνθαζνξηζκέλε .  

ηα «αλνηθηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηινγέο θαζνξίδνληαη 

ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο.  

Χο θιεηζηά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο θαη 

εμάζθεζεο , νη θιεηζηέο πξνζνκνηψζεηο θαζψο θαη ηα παηρλίδηα.  

Χο αλνηθηά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ νη εθαξκνγέο ππεξθεηκέλσλ/ 

ππεξκέζσλ, νη αλνηθηέο πξνζνκνηψζεηο θαη ηα γλσζηηθά καζεζηαθά εξγαιεία ή εξγαιεία 

αλάπηπμεο λνεηηθψλ δεμηνηήησλ (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κηθξφθνζκνη, έκπεηξα 

ζπζηήκαηα). 

2.4 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε ππνβνεζνχκελε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο εθπαίδεπζε 

(ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδνκείν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θαζέηεο βίληεν, ππνινγηζηέο, 

ηειεδηάζθεςε θαη άιια) κε κηθξή ή θαζφινπ δηαπξνζσπηθή ή ζε ηάμε επαθή κεηαμχ εθπαηδεπηή 

θαη εθπαηδεπφκελνπ. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ UNESCO, ελψ απφ ην 1999 

πξνζηίζεηαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο εξκελεία ζην ιεμηθφ φξσλ ηνπ ΜeSH (Medical Subject 

Headings) ηεο Δζληθήο Ηαηξηθήο Βηβιηνζήθεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 

Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζην δηαδίθηπν αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δνκήο, πνπ επηδηψθεη ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, ρσξίο ηελ αλάγθε θπζηθήο 

παξνπζίαο ζην ρψξν πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα. Ο νξηζκφο απηφο αλαθέξεη ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε σο μερσξηζηφ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ φκσο δελ είλαη κεζνδνινγηθά 

απνδεθηφ. 

ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πινπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηείλεη λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηηο έλλνηεο ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), κάζεζε 

ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή (computer assisted learning), κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ 

(online learning), δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε (online education), εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην 

δηαδίθηπν (web-based education). Ζ δηαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ φξσλ απηψλ αξρίδεη λα 
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ππνβαζκίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνινο ηφζν γηα αξράξηνπο φζν θαη γηα 

έκπεηξνπο. 

2.4.1 Είδη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

H εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε. 

ηε ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα. Ο εθπαηδεπηήο παξαδίδεη ην κάζεκα ζε δσληαλή ζχλδεζε, φρη 

απαξαίηεηα ακθίδξνκε, θαη ν εθπαηδεπφκελνο, αλ θαη βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν, 

παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζηνλ ίδην ρξφλν. Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ηειεδηάζθεςεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Σν ίδην θαη ε ρξήζε δσκαηίνπ δσληαλήο 

ζπδήηεζεο (live chatroom). 

ηελ αζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, πνπ είλαη θαη πην δηαδεδνκέλε, ν 

εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη φρη κφλν ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά θαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ή δεκηνπξγίαο ηνπ καζήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

ήκεξα, ππάξρνπλ κέζνδνη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα 

δχν είδε, ψζηε λα παξέρνπλ πην νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Με ηε βνήζεηα ηεο 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κάζεζεο ζηνλ ρξφλν θαη κε ην ξπζκφ 

πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο, ελψ κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ν εθπαηδεπηήο γλσξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ, νη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη δελ αηζζάλνληαη απνμελσκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θαη δηαδηθαζία. 

2.4.2 Εκπαιδευτικό λογισμικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Οη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη πάξα 

πνιιέο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνιιέο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη παξαηεξείηαη αζάθεηα 

σο πξνο ηε ρξήζε ησλ φξσλ πνπ θέξνπλ. πλαληάκε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεζηαθνχ 

πιηθνχ ή ηεο κάζεζεο, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, ηα νινθιεξσκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα ζπζηήκαηα καζεζηαθήο ηερλνινγίαο, 

θ.ιπ.  

Χο ζπζηήκαηα καζεζηαθήο ηερλνινγίαο νξίδνπκε φια εθείλα ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα 

πνπ βαζηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη ε πινπνίεζε ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ελφο καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Γλσζηέο καο είλαη θαη νη νλνκαζίεο Course Management Systems (CMS), 

Virtual Learning Environments (VLE) ή θαη Virtual Classrooms θαη Learning Management 
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Systems (LMS). Σν δεδνκέλν είλαη φηη παξαηεξείηαη εηεξνγέλεηα εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. 

ε κία πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο 

εμήο θαηεγνξίεο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη 

απφιπηα θαζηεξσκέλεο: 

 Δθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία (Technology Based Training – TBT) φπνπ ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη κέζα ζηελ ηάμε κε ηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ (Παληάλν-Ρφθνπ, 2005). 

 Δθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Computer 

Based Training - CBT). Απνηειεί κία κνξθή απηνεθπαίδεπζεο φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο 

εθηειεί εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε 

ρξήζε Ζ/Τ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία απιή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. 

 Δθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (Web Based Training – WBT). Απνηειεί 

επέθηαζε ηεο κάζεζεο κε Ζ/Τ κε πξνζζήθε ζπλδέζκσλ θαη εμσηεξηθψλ πεγψλ θαη 

αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 πζηήκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζσ Ζ/Τ (Computer Supported Collaborative 

Learning - CSCL) ηα νπνία πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα πνιιέο 

παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηάμεο. Παξέρνπλ θνηλφ ρψξν εξγαζηψλ, 

παξνπζηάζεηο on-line, ηφπνπο γηα ζπλνκηιία θαη ζπδήηεζε on-line, ηεζη γλψζεσλ, 

αμηνιφγεζε θ.ά. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ην 

 VirtualSchool, ην FirstClass, ην Fle3, θ.ά. 

 Πιαηθφξκεο ή ζπζηήκαηα ηειεθπαίδεπζεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο. Οη δηαδηθηπαθέο 

απηέο πιαηθφξκεο ζπρλά ηαπηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο 

(Learning Management Systems – LMS) θαη κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεκάησλ 

(Course Management Systems – CMS). 

 Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηειεθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη ηελ on-line κάζεζε. πκπιεξψλνπλ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, παξέρνληαο 

έλα πεξηβάιινλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο εκπινπηίδνληαο ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. Σν πξφβιεκα σζηφζν πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο νη εθπαηδεπφκελνη 

πνπ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε on-line ζπδεηήζεηο είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε παξνρή 

νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Ζ πην γλσζηή πιαηθφξκα ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη 

ην CENTRA-Symposium ελψ αληίζηνηρα ζηελ θαηεγνξία ηεο αζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο πεξίνπηε ζέζε θαηέρεη ε Claroline θαη ε e-Class γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα. 

 Δμνκνησηέο εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Simulators) νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο εηθνληθψλ καζεκάησλ, αζθήζεσλ θαη πεηξακάησλ. 
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 Δξγαιεία αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο θαη βνήζεηαο (Test & Assessment Tools) ή θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Problem solving) ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ εθκάζεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ κε έλα ζπλδπαζκφ εθαξκνγψλ. 

 Δθαξκνγέο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Tutorials), νη νπνίεο αθνξνχλ εθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα βήκα πξνο βήκα. 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερλνινγηψλ, ε δηαδηθηπαθή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη πιένλ κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ή 

κε δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία  ρξφληα. Τπάξρνπλ 

δηαζέζηκεο πνιιέο πιαηθφξκεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο ζπληζηνχλ νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα παξνρήο 

εθπαίδεπζεο, ελψ άιιεο θαιχπηνπλ κφλν νξηζκέλεο πηπρέο ηεο  φιεο δηαδηθαζίαο.  

Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

ClassWeb, Moodle, Claroline, e-Class, VirtualSchool, First Class, 

LearningSpace,CATWEB, Manhattan, Ilias, OpenUSS, Blackboard, LUVIT, CENTRA, 

WebCT,TopClass, Saba, Click2learn, Embanet, IntraLearn, eCollege, Eduprise, Librarian,Fle3, 

Lersus, Serf, TrainCaster, Mindflash, eFront, NetDimensions EKP, SumTotalSystems, Cobent, 

Ole, InfoLogix, ALP Intelladon, Virtual-U, VCampus, BSCW,Compus, E-Tutor, Campus K12. 

Σα Course Management Systems (CMS) είλαη εθαξκνγέο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη θνηηεηέο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Δίλαη δειαδή on-line ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο (classroom 

learning) ζε αθαδεκατθά πεξηβάιινληα. Σα πεξηζζφηεξα CMS επηδέρνληαη ηερληθέο θαη 

νξγαλσηηθέο πξνζαξκνγέο, σζηφζν έλα ηππηθφ CMS πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ (course content organization 

and presentation). 

 Δπηθνηλσληαθά εξγαιεία (communication tools). 

 Δξγαιεία απεπζπλφκελα ζε θνηηεηέο (student assessment tools). 

 Δξγαιεία βαζκνιφγεζεο (grade book tools). 

 Λεηηνπξγίεο ξχζκηζεο πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα CMS παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηέο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ αθφινπζσλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

 Σνπνζέηεζε ησλ καζεκάησλ on-line θαη ππνζηήξημε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Μέηξεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ κέζσ εηδηθψλ ηεζη θαη αζθήζεσλ. Γηαρείξηζε 

πεξηνρψλ ζπδεηήζεσλ. 

 Δπηθνηλσληαθά εξγαιεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηέο λα ζηέιλνπλ 

αλαθνηλψζεηο πξνο φινπο ή θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνηηεηέο μερσξηζηά. 
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 Παξνρή εηθνληθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθνχ γηα ηνπο θνηηεηέο. 

 ηαηηζηηθά καζεκάησλ. 

Μεηνλεθηήκαηα ησλ CMS είλαη ην θφζηνο (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα 

εκπνξηθή εθαξκνγή), ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αιιειεπηδξαζηηθήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε 

δπζθακςία ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ θαη ε έιιεηςε αζθάιεηαο. Σα CMS δελ πξέπεη λα 

ζπγρένληαη κε ηα Content Management Systems θαη ην Presentation Software, ην νπνίν 

ζεσξείηαη δηαθνξεηηθή ηερλνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. 

Δζσηεξηθά ηα CMS δηαθξίλνληαη ζε εκπνξηθέο θαη ειεχζεξεο εθαξκνγέο θαη παξάιιεια 

θάπνηεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ζεσξνχληαη θαη ακηγή Course Authoring Tools γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Σα Learning Management Systems (LMS) αλαθέξνληαη ζε ινγηζκηθφ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

έλαο ειεθηξνληθφο αξρεηνθχιαθαο εθηειψληαο δηάθνξεο επηκέξνπο εξγαζίεο. Σα LMS 

ζρεδηάζηεθαλ γηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Μεξηθά απφ ηα πην δηαδεδνκέλα LMS είλαη 

ην NetDimensions EKP, Saba θαη SumTotal Systems. 

πγθξίλνληαο ηα CMS κε ηα LMS πξνθχπηεη φηη ηα CMS είλαη ηδαληθά γηα ηε δηαρείξηζε 

καζεκάησλ ζε παλεπηζηήκηα θαη άιια αθαδεκατθά πεξηβάιινληα. Οη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαζηζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ νξγάλσζε αθαδεκατθψλ εμ απνζηάζεσο 

καζεκάησλ. Χζηφζν, ηα CMS δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλαθνξά ησλ 

καζεκάησλ, γηα ηελ εμαγσγή ηειηθήο βαζκνινγίαο θαη γηα ζέκαηα νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. ε αληίζεζε κε ηα CMS, ηα LMS ππεξηεξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηνο ή θαη καζήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά, ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο φπσο ην Open eClass, ην CoMPUs, ην Moodle, ην ILIAS. 

Σν Open eClass είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(Course Management System). Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Οκάδα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο 

ηνπ Διιεληθνχ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ GUnet θαη έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πνιιά ειιεληθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Open eClass θπθινθφξεζε ην 

Μάξηην 2003. 

Σν ειεθηξνληθφ κάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο Open eClass. 

Κάζε κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά 

απφ ππνζπζηήκαηα. Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθφ κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία 

νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ δηαζέηεη 

θαη ην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη (απφ κηα απιή ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα 

έσο έλα πιήξσο δπλακηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο). 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεη ηξεηο δηαθξίζεηο ρξεζηψλ, ηνπ θαζεγεηή, ηνπ ζπνπδαζηή θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή. 
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 Σα ππνζηεξηδφκελα ππνζπζηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Αηδέληα φπνπ παξνπζηάδνληαη ρξνληθά ηα γεγνλφηα ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο (δηαιέμεηο, 

ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ).  

 Έγγξαθα φπνπ απνζεθεχεηαη, νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ην ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη έλαλ εχρξεζην κεραληζκφ γηα 

ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρείσλ 

(θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, θιπ) κέζα απφ έλα ζχζηεκα θαηαιφγσλ 

θαη ππνθαηαιφγσλ.  

 Αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

- θνηηεηέο.  

 Πεξηνρέο πδεηήζεσλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην 

κάζεκα. Απνηειεί έλα ππνζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηή – εθπαηδεπφκελνπ.  

 Οκάδεο Δξγαζίαο (αλνηθηέο ή θιεηζηέο) απνηεινχλ κηα ζπιινγή απφ εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο (θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο) πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θαζψο 

θαη ηελ ίδηα πεξηνρή κεηαθφξησζεο αξρείσλ θαη εξγαζηψλ, θαη πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 χλδεζκνη – ρξήζηκεο πεγέο απφ ην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη 

νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο.  

 Δξγαζίεο Φνηηεηψλ, έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, 

ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο.  

 Αζθήζεηο Απηναμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγεί ν θαζεγεηήο κε ζηφρν ηελ εμάζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. Σν ππνζχζηεκα απηφ ελζσκαηψλεη κηα γελλήηξηα 

παξαγσγήο Αζθήζεσλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, θαζψο θη αζθήζεηο ηνπ 

ηχπνπ «ζπκπιεξψκαηνο θελψλ» ή «ηαηξηάζκαηνο ζηειψλ».  

 Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο, ρψξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χιε, 

ηνπο ζηφρνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βνεζήκαηα, ηνπο ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο, θιπ ηνπ καζήκαηνο.  

 Βίληεν Μαζήκαηνο, ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Τπάξρνπλ δχν επηινγέο: πξνζζήθε αξρείνπ βίληεν θαη πξνζζήθε ζπλδέζκνπ 

βίληεν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε έλα Video On Demand (VOD) Server θαη 

αθνξνχλ ην κάζεκα.  

 Κνπβέληα, ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλάκεζα 

ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο) ηνπ καζήκαηνο.  
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 Υψξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε αλάδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηελ αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ καζήκαηνο.  

 Δξσηεκαηνιφγην φπνπ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

πξνο ηνπο θνηηεηέο  

 Γξακκή Μάζεζεο, έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο αθνινπζίαο βεκάησλ κάζεζεο ζπκβαηψλ 

κε ην πξφηππν SCORM 2004.  

 χζηεκα Wiki, έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο Wiki.  

Ζ πιαηθφξκα CoMPUs είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ 

Μαζεκάησλ, απνηειεί εμέιημε ηνπ eClass θαη πξνζθέξεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζε πην 

εμειηγκέλε κνξθή. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ 

ππάξρεη ζην eClass θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα δνκή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ eClass. 

Σν Moodle είλαη έλα Course Management System ζρεδηαζκέλν βάζεη απζηεξψλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο παηδαγσγνχο λα δεκηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο online εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο παξέρνληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δεκηνπξγψληαο ηζηνζειίδεο καζεκάησλ. 

Απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα πξνγξακκαηηζηέο θαη ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο επέιηθηεο κάζεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ. Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ GNU Public θαη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ 

Moodle είλαη πεξίπνπ 100.000 ζε πάλσ απφ 150 ρψξεο. Δίλαη δηαζέζηκν ζε 40 γιψζζεο, 

κεηαμχ απηψλ θαη ζηα ειιεληθά. Ζ ιέμε Moodle είλαη έλα αθξσλχκην (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) θαη επίζεο ξήκα, ην νπνίν ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία ηπραίαο 

αλαθάιπςεο ή αθφκα θαη ελφο δηαζθεδαζηηθνχ καζηνξέκαηνο πνπ ζπρλά νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηε βαζηά γλψζε. ηελ Διιάδα ην Moodle ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ 

εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ (φπσο ην Athens Information Technology - ΑΗΣ: 

http://rtfm.ait.gr/moodle/). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Πξνζζαθαίξεζε θαη κεηαθίλεζε ησλ blogs, πιήθηξν <<Δπεμεξγαζία>>. 

 Οξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πθίζηαληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε (π.ρ. αλα εβδνκάδα ή αλα ζεκαηηθή ελφηεηα). 

 Τπνζηήξημε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (Forums, 

Chat, Γηαγσλίζκαηα, Αζθήζεηο,Έξεπλεο,Οκάδεο, e-mail). 

 πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε ηεο βαζκνινγίαο. 

 Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ κε δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ. 

http://rtfm.ait.gr/moodle/
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 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ profile γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο. 

 Τπνζηήξημε πξνηχπσλ LAMS (Learning Activity Management System) θαη SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model).  

 Κνηλφηεηα Moodle. 

Σν ILIAS απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. Σν πξψην πξσηφηππν αλαπηχρζεθε ζην ηέινο ηνπ 1997 ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κνινλίαο, ζηελ Γεξκαλία. Τπνζηεξίδεη ζπλνιηθά 22 γιψζζεο θαη ηελ 

ειιεληθή.  

Τπνζηεξίδεη πνιινχο ξφινπο ρξεζηψλ (δηαρεηξηζηήο, θαζεγεηήο, απιφο ρξήζηεο, 

επηζθέπηεο, αλψλπκνο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ξφινπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο).Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Τπνζηήξημε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (Forums, 

Chat,Γηαγσλίζκαηα, Οκάδεο, Έξεπλα, Αζθήζεηο, E-mail).  

 Απηφκαηε εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ profile γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο. 

 Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ ζην ζχζηεκα – γηα 

απηέο ηηο εξγαζίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πξνζεζκίαο ππνβνιήο. 

 Κνηλφηεηα ILIAS. 

 Ζκεξνιφγην, Πξνζσπηθέο εκεηψζεηο, ειηδνδείθηεο. 

 Τπνζηήξημε SCORM. 

Οη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δείρλνπλ 

λα ζπγθιίλνπλ. Οη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλνηθηή 

αξρηηεθηνληθή, είλαη ζπκβαηά κε φινπο ηνπο browsers, ππνζηεξίδνπλ HTML θαη πιαηθφξκεο 

Windows, θ.ά. Πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ εξγαιεία γηα ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, θαζψο θαη καζεζηαθά θαη δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία. Κνηλφ ζηνηρείν ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο απνηειεί ε δηάθξηζε ηξηψλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ. Έηζη, ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη άδεηεο πξφζβαζεο γηα δηαρεηξηζηέο, θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο. 

πκπεξαζκαηηθά θαη ζε κία πξνζπάζεηα γελίθεπζεο, ζα θαηαιήγακε ζηελ παξαδνρή φηη 

νη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα ελζσκάησζε ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, ρσξίο σζηφζν λα ιχλνπλ φια ηα πξνβιήκαηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο απξφζσπεο επηθνηλσλίαο ζε κία δηθηπαθή ηάμε ή ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 
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Κεφάλαιο 3
ο - 

Λογισμικό και Εργαλεία Ανάπτυξης της Εφαρμογής 

Ο θψδηθαο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ έρεη γξαθηεί κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ θεηκελνγξάθνπ Notepad, ελψ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ server θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ  ηεο 

εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ Wamp 

Server. 

Δπίζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηζηνχ φπσο είλαη ε HTML, JAVASCRIPT, PHP, CSS, ε νπηηθή 

αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα κνληεινπνίεζεο UML θαη ε MySQL πνπ απνηειεί έλα ειεχζεξν 

ζχζηεκα δηαρεηξίζεσο βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη πξνγξακκαηηζκνχ ζην web: ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ πειάηε (client side) θαη ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή (server side). 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θψδηθαο είλαη ελζσκαησκέλνο ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ θαηεβάδεη ν 

πειάηεο (ν browser δειαδή) θαη εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε. ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε, ν θψδηθαο απνζεθεχεηαη ζηνλ δηαθνκηζηή θαη εθηειείηαη φηαλ ιακβάλεη ρψξα έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, φπσο έλα αίηεκα γηα κηα ζειίδα.  

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ην ινγηζκηθφ θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

3.1 Notepad 

Σν Notepad  είλαη έλα ειεχζεξν πξφγξακκα επεμεξγαζίαο πεγαίνπ θψδηθα, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ην πεξηβάιινλ MS 

Windows.  

Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Notepad είλαη νη εμήο: 

ASP, Ada, ASCII art, AutoIt, BAT, C, C #, C + +, Caml, CSS, doxygen, FORTRAN, HTML, 

Haskell, Java, JavaScript, KiXtart, Lisp, Makefile, Matlab, Pascal , Perl, PHP, PostScript, 

Python, Ruby, Scheme, Unix Shell Script, Smalltalk, SQL, Tcl,TeX, Verilog, VHDL, VB / 

VBScript, XML. 

3.2 Wamp Server 

Ο Wamp είλαη έλαο κίλη server, ν νπνίνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα νπνηνδήπνηε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ο  Wamp Server απνηειεί έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ 

(web) ππεξεζηψλ. Δπηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ κε ηελ ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ Apache, PHP θαη MySQL database. Δπίζεο εκπεξηέρεη ην πξφζζεην PHPMyadmin 

γηα επθνιφηεξε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 
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Σν wamp είλαη έλα πξφγξακκα, ην νπνίν ην θαηεβάδνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη 

δεκηνπξγεί έλα server πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξνχκε λα ηξέμνπκε ηζηνζειίδεο θαη scripts πνπ 

δεκηνπξγήζακε ζηνλ ππνινγηζηή καο.  

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ Wamp είλαη πάξα πνιχ απιή θαη εχθνιε. Σν Wamp  

παξέρεη ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ελφο wamp server: επηθνηλσλία κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

(windows), web server (Apache) θαη ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θψδηθα web(Php) .  

Ζ ζπλδπαζκέλε απηή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ θαιείηαη ζηνίβα (server stack). ε απηή 

ηε ζηνίβα, ηα windows είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ν Apache είλαη ν Web Server, ε Mysql 

δηαρεηξίδεηαη ηα εμαξηήκαηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε Php είλαη κηα δπλακηθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

Γηα λα δεηήζνπκε ζειίδεο απφ έλαλ Web Server αξθεί λα παηήζνπκε ηελ δηεχζπλζή 

ηνπ, http://localhost (εθφζνλ ηξέρνπκε ηνλ Web Server ζηνλ ππνινγηζηή καο). Σα αξρεία πνπ 

κπνξεί λα ζηείιεη ν server είλαη κέζα ζηνλ www directory πνπ δεκηνπξγήζακε.Παξαθάησ 

απεηθνλίδεηαη ν Wamp Server. 

 

 

Δηθόλα 3.1: Wamp Server 

3.3 Apache Server 

Ο Apache είλαη ν server πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη 

απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί απηή. Ζ εξγαζία πνπ επηηειεί είλαη λα εμππεξεηεί ηα 

αηηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πειάηε – client ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ ε εθαξκνγή ήηαλ ζην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ν πειάηεο θαη ν Server είλαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή, 

ηφηε ηνλ ξφιν ηνπ πειάηε ηνλ παίδεη ην πξφγξακκα θπιινκεηξεηή ελψ ηνλ ξφιν ηνπ server ηνλ 

http://localhost/
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παίδεη ν εηθνληθφο server πνπ δεκηνπξγείηαη. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο φηαλ ζπλδεφηαλ 

έλαο άιινο  ππνινγηζηήο δελ ζα είρε πξφζβαζε. 

3.3.1 Φαρακτηριστικά και λειτουργίες του Apache HTTP 

Ο Apache δηαζέηεη πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα κεγάιε γθάκα 

εθαξκνγψλ κε ηηο νπνίεο θαη ζπλεξγάδεηαη. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζαπηνχ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ είλαη θαη ηφζν πνιιά. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

φκσο, ην νπνίν θαη ηνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο, είλαη φηη κπνξεί λα πξνζαξκφζεη επάλσ ηνπ 

πνιιέο πξνζζήθεο πξνγξακκάησλ (modules), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά modules ηνπ Apache HTTP είλαη ηα 

modules πηζηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα mod_access, mod_auth, mod_digest θ.ιπ.  

Παξέρεη επίζεο SSL ζε TLS κέζσ ησλ (mod_ssl), θαη proxy module (mod_proxy), 

πξαγκαηνπνηεί αλαθαηεπζχλζεηο δηεπζχλζεσλ (URL rewrites) κέζσ ηνπ mod_rewrite, 

θαηαγξαθέο ζπλδέζεσλ κέζσ ηνπ mod_log_config, ζπκπίεζε αξρείσλ κέζσ ηνπ mod_gzip θαη 

πνιιά άιια modules ηα νπνία δηαηίζεληαη είηε απ‟ν ην Apache Software Foundation, είηε απφ 

ηξίηεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ – δπλαηφηεηα ηνπ Apache HTTP, είλαη φηη κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Ο Apache HTTP ππνζηεξίδεη επίζεο αξθεηέο 

δηάζεκεο εθαξκνγέο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο MySQL, PHP, Perl, Python θ.ιπ. 

Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ θάλνπλ ηνλ Apache 

ηνλ πην δεκνθηιή Web Server απφ ην 1996 έσο ηηο κέξεο καο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

ηζηνρψξσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ Apache σο εμππεξεηεηή. Σν ππφινηπν 

πνζνζηφ θαιχπηνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, φπσο ην Microsoft Internet Information Services 

(IIS), ν Sun Java System Web Server, ν Zeus Web Server θα. 

3.4  Υυλλομετρητές  ( Web Browsers ) 

Ζ πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο ελφο εμππεξεηεηή Ηζηνχ γίλεηαη κέζσ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, πνπ 

νλνκάδνληαη Browsers ή θπιινκεηξεηέο ή πινεγνί ή ζειηδνκεηξεηέο ή πεξηεγεηέο ζηα ειιεληθά. 

Έλα πξφγξακκα θπιινκεηξεηή είλαη έλα πξφγξακκα «πειάηε» ην νπνίν απεπζχλεη 

«εξσηήζεηο» ζηνλ «εμππεξεηεηή ηζηνχ» θαη απνηειεί ην πξφγξακκα «εμππεξεηεηή». Έλαο Web 

browser  επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα πξνβάιιεη θαη λα αιιειεπηδξά κε θείκελα, εηθφλεο, 

βίληεν, κνπζηθή, παηρλίδηα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζπλήζσο αλαξηεκέλεο ζε κηα ηζηνζειίδα ελφο 

ηζηφηνπνπ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ή ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν. Σν θείκελν θαη νη εηθφλεο ζε κηα 

ηζηνζειίδα κπνξεί λα πεξηέρνπλ ππεξζπλδέζκνπο πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο ηνπ ίδηνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ ηζηφηνπνπ.  
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Ο Web browser επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη ηζηφηνπνπο ελαιιάζζνληαο ηηο 

ηζηνζειίδεο κέζσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ. Οη θπιινκεηξεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα 

κνξθνπνίεζεο HTML γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηζηνζειίδσλ, γηα απηφ ε εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο 

κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ browser.Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ πξνγξάκκαηα 

Φπιινκεηξεηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ππνινγηζηψλ θαη δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα.  

Οη πεξηζζφηεξνη γλσζηνί θαη ρξεζηκνπνηνχκελνη browsers είλαη: 

 Windows Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Apple Safari 

 Netscape Navigator 

 Opera 

 Pandora 

 Google Chrome 

3.5 HTML  

Ζ HTML (αθξσλχκην ηνπ αγγιηθνχ φξνπ HyperText Markup Language, ζηα  ειιεληθά Γιψζζα 

ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ) είλαη ε θχξηα γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία 

είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ. Ζ HTML βαζίζηεθε ζηελ πξφηππε γεληθή 

γιψζζα ζεκείσζεο SGML. Γηα λα γξάςεη θάπνηνο ζειίδεο HTML, δελ ρξεηάδεηαη λα μέξεη πνιιά 

γηα  ηελ SGML. Χζηφζν είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεη φηη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

SGML είλαη φηη πεξηγξάθεη ηε γεληθή δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξάθσλ θαη φρη ηελ 

εκθάληζε ζηε ζειίδα ή ζηελ νζφλε. 

Σα έγγξαθα HTML απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία HTML ηα νπνία ζηελ πην γεληθή κνξθή 

ηνπο έρνπλ ηξία ζπζηαηηθά: έλα δεχγνο απφ εηηθέηεο (tags), ηελ «εηηθέηα εθθίλεζεο» θαη ηελ 

«εηηθέηα ηεξκαηηζκνχ», πνπ νξίδνπλ ηελ αξρή ή ην ηέινο κηαο ιεηηνπξγίαο, κεξηθέο ηδηφηεηεο 

κέζα ζηελ εηηθέηα εθθίλεζεο, θαη ηέινο ην θείκελν ή ην γξαθηθφ πεξηερφκελν κεηαμχ ησλ 

εηηθεηψλ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιια ζηνηρεία εκθσιεπκέλα κέζα ηνπ. Σν 

ζηνηρείν HTML κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. 

Κάζε εηηθέηα πεξηθιείεηαη ζε ζχκβνια «κεγαιχηεξν απφ» θαη «κηθξφηεξν απφ», δειαδή < θαη >. 

Οη νδεγίεο πνπ δίλεη ε HTML ζηνλ browser ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εηηθέηεο (tags) είλαη case 

insensitive, δελ επεξεάδνληαη εάλ έρνπλ γξαθηεί κε κηθξά (πεδά) ή θεθαιαία. Έλα αξρείν HTML 

πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε .htm  ή .html. 
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Δπνκέλσο, ε γεληθή κνξθή ελφο ζηνηρείνπ HTML είλαη: <tag attribute1="value1" 

attribute2="value2">content</tag>. Μεξηθά ζηνηρεία HTML πεξηγξάθνληαη σο άδεηα ζηνηρεία, 

έρνπλ ηε κνξθή <tag attribute1="value1" attribute2="value2" >, θαη δελ έρνπλ θαζφινπ 

πεξηερφκελν. Σν φλνκα θάζε ζηνηρείνπ HTML είλαη ην ίδην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο εηηθέηεο. Σν φλνκα ηεο εηηθέηαο ηεξκαηηζκνχ μεθηλά κε κηα θάζεην «/», ε νπνία 

παξαιείπεηαη ζηα άδεηα ζηνηρεία. Σέινο, αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά νη ηδηφηεηεο ελφο ζηνηρείνπ, 

ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνεπηινγέο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Οη browsers γηα λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ απφιπηα ζσζηά ηελ HTML έρνπλ ζεζπηζηεί 

θάπνηνη θαλφλεο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο πξνδηαγξαθέο. Δπνκέλσο ζρεδφλ θάζε είδνο 

ππνινγηζηή κπνξεί λα δείμεη ην ίδην θαιά κηα ηζηνζειίδα. Οη πξψηεο πξνδηαγξαθέο ήηαλ ε 

HTML 2.0. Όηαλ ε Microsoft θαη ε Netscape πξφζζεζαλ ζηελ HTML ηέηνηεο δπλαηφηεηεο πνπ 

ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ήηαλ ζπκβαηέο κφλν κε ζπγθεθξηκέλνπο browsers πξνέθπςε πξφβιεκα. 

Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απεηθφληζε θάπνηαο ζειίδαο απφ δηαθνξεηηθνχο 

browsers. Ηδηαίηεξν είλαη ην πξφβιεκα φηαλ ε ηζηνζειίδα, εθηφο απφ HTML πεξηιακβάλεη θαη 

εθαξκνγέο Javascript. 

ήκεξα κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζηνζειίδα ζε θάπνην πξφγξακκα πνπ λα 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ρσξίο ηελ ζπγγξαθή θψδηθα. Ζ πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ φκσο πάλσ 

ζην ζέκα είλαη φηη θάηη ηέηνην απνηειεί αξλεηηθφ ζηνηρείν επεηδή  ν δεκηνπξγφο δελ έρεη ηνλ 

απφιπην έιεγρν ηνπ θψδηθα κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα ππάξρεη νπηηθφ ράνο ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ  browsers λα εκθαλίζνπλ ηελ ηζηνζειίδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί 

εηδηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ην «ζηήζηκν» κηαο ζειίδαο νπηηθά, ρσξίο ηε ζπγγξαθή 

θψδηθα δίλνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη ζηνλ θψδηθα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην Dreamweaver ηεο Adobe. 

3.5.1 Ιστορική αναδρομή HTML 

Σν 1980, ν θπζηθφο Σηκ Μπεξλεξο Λη ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην CERN, επηλφεζε ην ENQUIRE, 

έλα ζχζηεκα ρξήζεο θαη δηακνηξαζκνχ εγγξάθσλ γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ CERN, θαη 

θαηαζθεχαζε έλα πξσηφηππφ ηνπ. Αξγφηεξα, ην 1989, πξφηεηλε έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζην 

δηαδίθηπν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζε ππεξθείκελν. Έηζη, έθηηαμε ηελ πξνδηαγξαθή ηεο HTML 

θαη έγξαςε ηνλ browser θαη ην ινγηζκηθφ εμππεξεηεηή ζηα ηέιε ηνπ 1990. Σνλ ίδην ρξφλν, ν 

Μπέξλεξο Λη θαη ν κεραληθφο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ CERN Robert Cailliau 

ζπλεξγάζηεθαλ ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά ην έξγν δελ 

πηνζεηήζεθε πνηέ επίζεκα απφ ην CERN. ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο απφ ην 1990, ν 

Μπέξλεξο Λη αξηζκεί «κεξηθέο απφ ηηο πνιιέο ρξήζεηο ηνπ ππεξθεηκέλνπ», θαη αλαθέξεη πξψηα 

απφ φιεο κηα εγθπθινπαίδεηα. 
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3.5.2 Ιστορικό εκδόσεων του προτύπου 

Υξνληθφ εθδφζεσλ HTML  

24 Ννεκβξίνπ 1995  

Ζ HTML 2.0 δεκνζηεχηεθε σο IETF RFC 1866. Δπηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθά RFC 

πξφζζεζαλ δπλαηφηεηεο:  

 25 Ννεκβξίνπ 1995: RFC 1867 (αλέβαζκα αξρείν απφ θφξκα)  

 Μάηνο 1996: RFC 1942 (πίλαθεο)  

 Αχγνπζηνο 1996: RFC 1980 (πειαηνθεληξηθνί ράξηεο εηθφλσλ (client-

side))  

 Ηαλνπάξηνο 1997: RFC 2070 (δηεζλνπνίεζε θαη ηνπηθνπνίεζε)  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000, φια ηα αλσηέξσ ραξαθηεξίζηεθαλ σο μεπεξαζκέλα ή ηζηνξηθά, 

απφ ην RFC 2854. 

Ηαλνπάξηνο 1997  

Ζ HTML 3.2 δεκνζηεχηεθε σο χζηαζε απφ ην W3C. Ήηαλ ε πξψηε έθδνζε πνπ 

αλαπηχρζεθε θαη πξνηππνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά απφ ην W3C, κηα πνπ ην IETF έθιεηζε ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ HTML ηνλ επηέκβξην ηνπ 1996. ηελ HTML 3.2 αθαηξέζεθαλ εληειψο 

νη καζεκαηηθνί ηχπνη θαη νη ππεξθαιχςεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ επεθηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ απφ 

ηξίηνπο θνξείο. Τηνζεηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηηθέηεο νπηηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

Netscape αιιά παξαιείθζεθαλ νη εηηθέηεο blink ηνπ Netscape θαη marquee ηεο Microsoft, κεηά 

απφ θνηλή ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ.  

Γηα λα ζπκπιεξσζεί ην θελφ απφ ηελ αθαίξεζε ηεο δπλαηφηεηαο αλαπαξάζηαζεο 

καζεκαηηθψλ ηχπσλ, πξνηππνπνηήζεθε ην MathML 14 κήλεο αξγφηεξα.  

Γεθέκβξηνο 1997  

Γεκνζηεχηεθε ε HTML 4.0 απφ ην W3C, σο χζηεζε. Παξείρε ηξεηο εθδνρέο:  

 ηελ Strict, ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε ρξήζε μεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ,  

 ηελ Transitional, ζηελ νπνία επηηξέπνληαη ηα μεπεξαζκέλα ζηνηρεία,  

 ηελ Frameset, ζηελ νπνία επηηξέπνληαη κφλν ζηνηρεία frame.  

Αξρηθά ε έθδνζε είρε ην θσδηθφ φλνκα «Cougar, Ζ HTML 4.0 πηνζέηεζε πνιιά ζηνηρεία 

θαη ηδηφηεηεο πνπ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν απφ ζπγθεθξηκέλνπο browser, αιιά 

ηαπηφρξνλα πξνζέβιεπε ζηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ δπλαηνηήησλ νπηηθήο δηακφξθσζεο 

ηνπ Netscape, ζεκεηψλνληάο ηηο σο μεπεξαζκέλεο, θαη πξνηείλνληαο ηα CSS ζηε ζέζε ηνπο. Ζ 

HTML 4 είλαη κηα εθαξκνγή ηνπ SGML, ζχκθσλε κε ην πξφηππν ISO 8879 - SGML. 

Απξίιηνο 1998  

Δπαλεθδίδεηαη ε HTML 4.0 κε κηθξέο αιιαγέο, ρσξίο λα αιιάμεη ν αξηζκφο έθδνζεο.  
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Γεθέκβξηνο 1999  

Γεκνζηεχεηαη σο χζηαζε ηνπ W3C ε HTML 4.01. Πξνζέθεξε ηηο ίδηεο ηξεηο εθδνρέο κε 

ηελ HMTL 4.0. Σα πην πξφζθαηα ιάζε θαη παξαιείςεηο (errata) δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 12 Μαΐνπ 

2001. 

Μάηνο 2000  

Με ην ISO/IEC 15445:2000 πξνηππνπνηείηαη ε ISO HTML, βαζηζκέλε ζηελ HTML 4.01 

Strict, σο δηεζλέο πξφηππν ISO/IEC. Απηφ ην πξφηππν εκπίπηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ISO/IEC 

JTC1/SC34 γηα ηηο γιψζζεο πεξηγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ.  

Απφ ηα κέζα ηνπ 2008, ε HTML 4.01 θαη ην ISO/IEC 15445:2000 είλαη νη πην πξφζθαηεο  

εθδφζεηο ηεο HTML. Παξάιιεια αλαπηχρζεθε ε XHTML, βαζηζκέλε ζηελ XML, ε νπνία 

απαζρφιεζε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ W3C γηα ηελ HTML απφ ηελ αξρή κέρξη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000. 

3.6 Διαδοχικά Υύλλα τυλ - CSS  ( Cascading Style Sheets ) 

Σα CSS (Cascading Style Sheets – Διαδοτικά Φύλλα Σησλ) ή (αλληλοστία θύλλων ζησλ) είλαη 

κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γισζζψλ θχιισλ ζηπι πνπ 

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

ζήκαλζεο. Πην πξαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ 

γξάθηεθε ζηηο γιψζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο 

ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο ηζηνηφπνπ. Οξίδεη κε ιίγα ιφγηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εκθαληζηνχλ 

ή ηε κνξθή πνπ ζα έρνπλ ηα ζηνηρεία ελφο εγγξάθνπ γξακκέλνπ ζε HTML.  

Σα ζηπι πνπ νξίδνπλ ηα CSS κπνξνχλ λα είλαη ελζσκαησκέλα ζε θάζε έγγξαθν HTML 

πνπ κνξθνπνηνχλ ή λα είλαη απνζεθεπκέλα ζαλ μερσξηζηφ αξρείν κε θαηάιεμε .css θαη λα 

«δείρλνπλ» ζην αξρείν πνπ κνξθνπνηνχλ πεηπραίλνληαο ην ίδην αθξηβψο απνηέιεζκα. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο μερσξηζηήο απνζήθεπζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην αξρείν απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια πξνο κνξθνπνίεζε έγγξαθα θάλνληαο απιά κεξηθέο κφλν 

ηξνπνπνηήζεηο γηα λα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Αθφκε έρνληαο έλα κφλν αξρείν .css 

ζα κπνξνχζακε λα εθαξκφζνπκε θάπνηα ζηπι ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνχ καο. 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο CSS : 

1. <html>  

2. <head>  

3. <style type="text/css">  

4. hr {color: red}  

5. p {margin-left: 20px}  

6. body {background-image: url("images/back.gif")}  
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7. </style>  

8. </head>  

9. <body> …………… </body>  

</html>  

ε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ρξήζε ελζσκαησκέλνπ CSS ζηπι ζην HTML έγγξαθν. 

Όηαλ ην ζηπι θαζνξίδεηαη ζην ίδην ην έγγξαθν, απηφ πξέπεη λα δεισζεί κεηά ηελ εηηθέηα <head> 

ηεο HTML. ην παξάδεηγκα απηφ νξίδνπκε φπνπ εκθαλίδεηαη νξηδφληηα γξακκή, απηή λα έρεη 

ρξψκα θφθθηλν, ζε θάζε παξάγξαθν λα ππάξρεη αξηζηεξφ πεξηζψξην 20 pixel θαη ζην ζψκα ηνπ 

εγγξάθνπ εκθαλίδεηαη εηθφλα θφληνπ ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζην θάθειν images κε φλνκα 

“back.gif”. Δίλαη κηα απιή πεξίπησζε εθαξκνγήο ζηπι ζε θάπνην έγγξαθν. ηελ νπζία, κε ηε 

ρξήζε CSS, φξην είλαη ε θαληαζία ηνπ θάζε ζρεδηαζηή γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, αθνχ 

πξνζθέξνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζε φ, ηη αθνξά ηνλ έιεγρν ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

ηειηθψλ εγγξάθσλ.  

Γηα ηε ρξήζε εμσηεξηθνχ CSS ζηπι αξθεί λα δεισζεί κεηά ηελ εηηθέηα <head> ε 

ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ην αξρείν .css πνπ θξαηά ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο 

θαη ην ζηπι εθαξκφδεηαη νκαιά φπσο ην νξίδνπκε ζε απηφ. 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο εμσηεξηθνχ CSS : 

10. <head>  

11. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />  

</head>  

3.7 JAVASCRIPT 

Ζ JavaScript απνηειεί κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αιιειεπίδξαζεο ζε ηζηνζειίδεο. Δίλαη ίζσο ε πην δεκνθηιήο 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζην Internet θαη ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα θχξηα πξνγξάκκαηα 

πεξηήγεζεο (browsers) ελψ, επηπιένλ, είλαη ειεχζεξε γηα ρξήζε απφ φινπο δίρσο ηελ αλάγθε 

εηδηθήο άδεηαο.  

Ζ JavaScript δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ Java ή νπνία είλαη δηαθνξεηηθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη έρεη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Ο ηξφπνο ζχληαμεο ηεο JavaScript έρεη 

βαζηζηεί ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C κε ηελ νπνία παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο. Ζ 

επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα ηεο JavaScript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε αληίζεζε κε άιιεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη server sided θαη φιεο νη επεμεξγαζίεο γίλνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ 

server γηα λα παξνπζηαζηεί ην απνηέιεζκα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  
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Απηφ, επί ηεο νπζίαο, ζεκαίλεη φηη κπνξεί θάιιηζηα λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο ελψ έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο server sided γιψζζεο θαη 

δελ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Ο θψδηθαο ηεο JavaScript ζε κία ηζηνζειίδα πεξηθιείεηαη απφ ηηο εηηθέηεο ηεο HTML 

<script language=javascript> θαη </script> ελψ ηελ απεηθφληζε θεηκέλνπ αλαιακβάλεη ε εληνιή 

document.write. Αλ ν θψδηθαο JavaScript πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εληνιέο, απηέο ζα 

πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε ην ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εξσηεκαηηθνχ ';' (δηλαδή 

ηης λαηινικής άνω ηελείας). Ζ ρξήζε ηνπ ραξαθηήξα απηνχ γηα ηελ ηειεπηαία εληνιή δελ είλαη 

απαξαίηεηε. Ζ δηαρψξηζε ησλ εληνιψλ ζηα λεφηεξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο δελ είλαη 

απαξαίηεηε. 

3.8 PHP  

Σν αθξσλχκην PHP αξρηθά ζήκαηλε Personal Home Page, δειαδή «Πξνζσπηθή αξρηθή 

ζειίδα». Γεκηνπξγήζεθε ην 1994 απφ ηνλ Rasmus Lerdorf γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ ζειίδαο κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Καζψο ε ρξεζηκφηεηα 

θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο κεγάισλαλ (θαη θαζψο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πην 

επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο), ηα αξρηθά PHP θαηέιεμαλ λα ζεκαίλνπλ PHP HyperText  

Preprocessor, δειαδή «Πξνεπεμεξγαζηήο ππεξθεηκέλνπ PHP». (Ο νξηζκφο βαζηθά ζεκαίλεη φηη 

ε PHP ρεηξίδεηαη δεδνκέλα πξηλ απηά γίλνπλ HTML, ην νπνίν ζεκαίλεη HyperText Markup 

Language, δειαδή «Γιψζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ»). Ζ HTML είλαη ε γιψζζα κε ηελ νπνία 

θαηαζθεπάδνληαη φιεο νη ηζηνζειίδεο. Έηζη, ν πξνγξακκαηηζκφο κε PHP είλαη ειάρηζηα πην 

πνιχπινθνο απφ ηε ζπγγξαθή HTML κε ην ρέξη. 

Δπίζεο, ε PHP είλαη γιψζζα ζελαξίσλ (scripting language) θαη φρη γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε PHP είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί κηα 

ελέξγεηα κεηά απφ θάπνην ζπκβάλ-γηα παξάδεηγκα φηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιιεη κηα θφξκα ή 

επηζθέπηεηαη θάπνην URL (Uniform Resource Locator-Δληαίνο Δληνπηζηήο Πφξσλ, ν ηερληθφο 

φξνο γηα κηα δηεχζπλζε ηζηνχ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε  

Java, ε C θαη ε Perl κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγγξαθή απηφλνκσλ εθαξκνγψλ, νη 

νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ Ηζηφ. Σν πην δεκνθηιέο παξάδεηγκα κηαο 

γιψζζαο ζελαξίσλ είλαη ε Javascript, ε νπνία ζπλήζσο ρεηξίδεηαη ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα κέζα ζηνλ θπιινκεηξεηή Ηζηνχ. Άιινο έλαο ηξφπνο λα αλαθεξφκαζηε ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο  ηχπνπο γισζζψλ είλαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ δηεξκελεπφκελεο γηα γιψζζεο φπσο ε 

PHP  θαη ε Javascript, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δξάζνπλ κφλεο ηνπο, θαη ηνπ φξνπ 

κεηαγισηηηδφκελεο γηα γιψζζεο φπσο ε C θαη ε Java, νη νπνίεο κπνξνχλ. 

Ζ PHP είλαη ηερλνινγία δηαθνκηζηή (server-side). Απηφ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο φηη 

θάλεη ε PHP πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή (θαη φρη ζηνλ πειάηε- client-ν νπνίνο είλαη ν 

ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν πνπ βιέπεη ηελ ηνπνζεζία Ηζηνχ). Έλαο δηαθνκηζηήο 
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(server) είλαη έλαο εηδηθφο ππνινγηζηήο ν νπνίνο θηινμελεί ηηο ζειίδεο πνπ βιέπεηε φηαλ 

επηζθέπηεζηε κηα δηεχζπλζε Ηζηνχ κε ην θπιινκεηξεηή ζαο (γηα παξάδεηγκα, κε ην Netscape 

Navigator, ηνλ Microsoft Internet Explorer, ηνλ Safari, ή ηνλ Mozilla).O θψδηθαο πνπ γξάθεηε ζε 

PHP βξίζθεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ππεξεζίαο ν νπνίνο πξνζθνκίδεη ηζηνζειίδεο ζε 

θπιινκεηξεηέο Ηζηνχ.  

Όηαλ επηζθέπηεζηε κηα ηνπνζεζία Ηζηνχ, ν παξνρέαο ππεξεζηψλ Internet (ISP) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηεπζχλεη ηελ αίηεζή ζαο ζην δηαθνκηζηή ν νπνίνο θηινμελεί ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ηνπνζεζία. Ο δηαθνκηζηήο δηαβάδεη ηνλ θψδηθα PHP θαη ηνλ επεμεξγάδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο πνπ απηφο πεξηέρεη.  

3.8.1 Πώς λειτουργεί η PHP  

Όπσο αλαθέξζεθε πην πξηλ, ε PHP είλαη γιψζζα δηαθνκηζηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θψδηθαο πνπ 

γξάθεηε βξίζθεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ππεξεζίαο (host computer) πνπ νλνκάδεηαη δηαθνκηζηήο 

(server). Ο δηαθνκηζηήο ζηέιλεη ηζηνζειίδεο ζηνπο θπιινκεηξεηέο ησλ επηζθεπηψλ (πειαηψλ - 

clients) πνπ ηηο δεηνχλ. 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη κηα ζειίδα γξακκέλε ζε PHP, ν δηαθνκηζηήο δηαβάδεη 

ηνλ θψδηθα PHP (ζελάξην) θαη εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ. ην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλαο , ην ζελάξην 

PHP  δεκηνπξγεί ηνλ θψδηθα (δεδνκέλα) HTML θαη ηνλ ζηέιλεη ζην θπιινκεηξεηή, ν νπνίνο ηνλ 

εκθαλίδεη ζαλ κηα ηππηθή ηζηνζειίδα.  

Ζ δηαθνξά απφ κηα ζηαηηθή ηζηνζειίδα είλαη φηη, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν δηαθνκηζηήο 

απιψο ζηέιλεη ηα δεδνκέλα HTML ζην θπιινκεηξεηή ρσξίο λα εξκελεχεη ηίπνηε. Δπεηδή δελ 

απαηηείηαη θάπνηα άιιε ελέξγεηα ηνπ δηαθνκηζηή, κπνξείηε λα αλνίμεηε απιέο ηζηνζειίδεο HTML 

ζην θπιινκεηξεηή ζαο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε δηαθνκηζηή. 

ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ζην θπιινκεηξεηή ηνπ, ε δηαθνξά ζηελ εκθάληζε κεηαμχ ησλ 

ζειίδσλ home.html θαη home.php δε γίλεηαη αληηιεπηή, αιιά ην πεξηερφκελν θάζε ζειίδαο 

δεκηνπξγήζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαη απηή είλαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά. 
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Εικόνα 3.2: Η θέση της PHP στο μοντέλο πελάτη / διακομιστή όταν ένας χρήστης ζητάει 

μια ιστοσελίδα 

 

 

Εικόνα 3.3: Η διαδικασία πελάτη / διακομιστή όταν ζητείται μια στατική σελίδα HTML 

3.8.2 Πλεονεκτήματα της  PHP    

Ζ PHP  είλαη θαιχηεξε, γξεγνξφηεξε θαη πην εχθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη ζηε ρξήζε απφ 

ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε ASP.NET απαηηεί γλψζε VBScript, C# ή 

θάπνηαο άιιεο γιψζζαο, ελψ ην CGI απαηηεί Perl (ή C). Απηέο νη γιψζζεο είλαη πην 

νινθιεξσκέλεο, θαη θαηά ζπλέπεηα πην δχζθνιεο ζηελ εθκάζεζή ηνπο. 

Ζ  PHP γξάθηεθε εηδηθά γηα δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

βαζηθφο ζθνπφο ηεο PHP είλαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πην γξήγνξα θαη πην 

εχθνια απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Σν πιενλέθηεκα ηεο  PHP ζε ζρέζε κε ηελ απιή HTML 

είλαη φηη ε ηειεπηαία απνηειεί έλα πεξηνξηζκέλν ζχζηεκα ην νπνίν δελ επηηξέπεη επειημία ή 

αληαπνθξηηηθφηεηα. Οη επηζθέπηεο πνπ πξνζπειάδνπλ ζειίδεο HTML βιέπνπλ απιέο ζειίδεο 

ρσξίο δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ή δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με ηελ PHP κπνξεί θάπνηνο  λα 
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δεκηνπξγήζεη ζπλαξπαζηηθέο θαη πξσηφηππεο ζειίδεο νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζε 

νπνηνπζδήπνηε παξάγνληεο ζέιεη λα ιάβεη ππφςε (γηα παξάδεηγκα, ηελ ψξα ηεο εκέξαο ή ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ρξήζηε). Ζ PHP κπνξεί επίζεο λα αιιειεπηδξά κε βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαη αξρεία, λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, θαη λα θάλεη πνιιά άιια πξάγκαηα πνπ ε 

HTML δελ κπνξεί λα θάλεη. 

Ζ PHP είλαη δσξεάλ θαη αλεμάξηεηε πιαηθφξκαο. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί θάπνηνο λα 

ηε κάζεη θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ρσξίο ην παξακηθξφ θφζηνο. 

Αθφκα, ε αλνηρηήο πξνέιεπζεο θχζε ηεο ζεκαίλεη φηη απηνί πνπ θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο  

PHP είλαη νη ρξήζηεο ηεο, θαη φρη θάπνηα εηαηξεία. 

Ζ PHP απνηειεί ζήκεξα ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν γηα ηελ 

αλάπηπμε δπλακηθψλ ηνπνζεζηψλ Ηζηνχ. 

3.9 MySQL 

H mysql είλαη έλα ειεχζεξν ζχζηεκα δηαρεηξίζεσο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη επξχηαηα 

δηαδεδνκέλε ζηα UNIX ζπζηήκαηα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα δείρλεη λα θαηαθηά θαη ηνλ θφζκν 

ησλ Win32. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ζην www.mysql.com H 

mysql είλαη πνιπλεκαηηθή θαη πνιπρξεζηηθή θαη ππνζηεξίδεη ηα ηειεπηαία standards ηεο SQL. 

3.10 UML 

Ζ UML είλαη κηα νπηηθή αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα 

κνληεινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 

 Απεηθφληζε (visualization) 

 Πξνδηαγξαθή (specification) 

 Σεθκεξίσζε (documentation) 

 Καηαζθεπή (construction) 

ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο (ινγηζκηθνχ ή φρη). 

3.10.1 Φαρακτηριστικά της UML 

 Δίλαη ηδηαίηεξα εθθξαζηηθή. 

 εκαζηνινγηθά, είλαη εθηελήο. 

             Τπνζηεξίδεη ηε ζεκαζηνινγία ηχπσλ θαη κνληέισλ γηα φια ηα κνληέια ελφs        

ζπζηήκαηνο. 

 ε επίπεδν βαζηθψλ αξρψλ, είλαη “κηθξή” θαη απιή. 

 Γηαθξίλνπκε πέληε βαζηθνχο άμνλεο. 
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 Δίλαη επεθηάζηκε. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηα-κνληέινπ κε θιάζεηο, ηδηφηεηεο θαη 

ζεκαζηνινγία. 

 Δίλαη επαθξηβψο νξηζκέλε κε βάζε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ελφο αληηθεηκελνζηξεθνχο 

ζπζηήκαηνο. 

 Πξνήιζε απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη κεζνδνινγίεο 

Booch, OMT, OOSE θ.ιπ. 

 Δλζσκαηψλεη ηηο ηδέεο “θαιήο πξαθηηθήο” απφ ηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ. 

 Δίλαη ζήκεξα βηνκεραληθφ πξφηππν θαη αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ 

OMG. 

 Τινπνηεί ηελ αλάγθε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ γηα κηα εληαία γιψζζα 

κνληεινπνίεζεο. 

 Αληηκεηψπηζε ζεκεξηλψλ θαη βξαρππξφζεζκσλ πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ: 

1. Κιίκαθα 

2. Γιψζζεο: Java, C++, Smalltalk, Ada, Visual Basic 

3. Πνιπεπεμεξγαζία θαη παξαιιειία 

4. Πξφηππα Λνγηζκηθνχ (Patterns) 

5. Φεθίδεο ινγηζκηθνχ (Componentware) 

6. Μνληεινπνίεζε επηρεηξεζηαθήο πξαθηηθήο 

3.10.2 Οι πέντε βασικοί άξονες της UML 

 ηνηρεία ηνπ κνληέινπ (model elements) 

 πζρεηίζεηο (relationships) 

 Μεραληζκνί (mechanisms) 

 Γηαγξάκκαηα (diagrams) 

 Αξρηηεθηνληθέο φςεηο (architectural views) 

3.10.3 Δομικά τοιχεία της UML 

 Κιάζε (class) 

      Δλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ κε θνηλή δνκή θαη ζπκπεξηθνξά. 

 Δλεξγή Κιάζε (active class) 
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     Μηα θιάζε πνπ πεξηγξάθεη κηα δηεξγαζία ή έλα λήκα εθηέιεζεο θαη αιιειεπηδξά κε       

άιιεο. 

 Πεξίπηωζε ρξήζεο (use case) . 

     Μηα ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί έλα ζχζηεκα θαη είλαη δηαζέζηκε ζην ρξήζηε. Δίλαη  

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλεξγαζία ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ. 

 Γηεπηθάλεηα (interface) 

     Έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο πνπ νξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 

αληηθεηκέλνπ. 

 Σπληζηώζα (component) 

     Έλα θπζηθφ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ηκήκα ελφο ζπζηήκαηνο, κε ινγηθή θαη θπζηθή 

ππφζηαζε πνπ ζπλήζσο πινπνηεί θάπνηεο δηεπηθάλεηεο (interfaces). 

 Σπλεξγαζία (collaboration) 

     Ζ πεξηγξαθή κηαο δηάδξαζεο κεηαμχ ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ. 

 Κόκβνο (node) 

     Έλαο ππνινγηζηηθφο πφξνο πνπ έρεη θάπνηα κλήκε θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, νπφηε  

εθεί απνζεθεχεηαη ή/θαη εθηειείηαη ην ινγηζκηθφ. 

 Δλεξγώλ (actor) 

      Δμσηεξηθή ηνπ ζπζηήκαηνο νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο 

δηεπηθάλεηέο ηνπ. 

3.10.4 υσχετίσεις στη UML 

 Σπζρέηηζε (Association) 

      Μηα δνκηθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν ζπλδέζεσλ κεηαμχ αληηθεηκέλσλ. 

 Δμάξηεζε (Dependency) 

      Μηα ζρέζε κεηαμχ δπν δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ κηα αιιαγή ζην πξψην επηδξά ζην  

δεχηεξν. 

 Γελίθεπζε (Generalization) 

      Μηα ζρέζε κεηαμχ ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ (παηέξαο) θαη ελφο δεχηεξνπ (παηδί) πνπ 

εμεηδηθεχεη ην πξψην. 

 Σπζζωκάηωζε (Aggregation) 

      Μηα ζρέζε κεηαμχ δπν δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ ην πξψην κπνξεί λα πεξηέρεη ην 

δεχηεξν. 

 Σύλζεζε (Composition) 
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      Μηα ζρέζε κεηαμχ δπν δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ ην πξψην εληάζζεηαη αλαπφζπαζηα  

ζην δεχηεξν θαη δελ κπνξεί λα αλήθεη ζε θαλέλα άιιν ηνπ ηδίνπ ηχπνπ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε (Realization) 

      Μηα ζρέζε κεηαμχ δπν δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ ην πξψην πξνδηαγξάθεη κηα 

ζπκπεξηθνξά θαη ην δεχηεξν ηελ πινπνηεί. 

Κεφάλαιο 4
ο

 -  Ανάλυση και χεδιασμός Απαιτήσεων με τη χρήση 

της UML 

Απηφ ην θεθάιαην έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη 

ησλ δαζθάισλ / δηαρεηξηζηψλ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε γιψζζα UML , ε νπνία απνηειεί κηα 

γιψζζα κνληεινπνίεζεο, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα δηαγξάκκαηα, ηα νπνία ζα 

απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο φςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα βνεζήζνπλ λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο νη 

αλάγθεο πνπ ζέινπκε λα θαιχςνπκε.  

 Ζ UML απνηππψλεη ηφζν ηε ζηαηηθή δνκή, φζν θαη ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 

ζπζηήκαηνο. Ζ ζηαηηθή δνκή θαζνξίδεη ηα είδε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ην 

ζχζηεκα θαζψο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο.  

Ζ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά πξνζδηνξίδεη ηελ εμέιημε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.  

4.1 Απαιτήσεις του συστήματος 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάδεηαη ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο : 

Ζ εθαξκνγή πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ καζεηέο θαη δαζθάινπο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Οη απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη νη εμήο: 

 Οη ελεξγνπνηνί  πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα είλαη δχν (2), ν Γάζθαινο/Γηαρεηξηζηήο  

θαη ν Μαζεηήο (εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο). 

 Οη ρξήζηεο ζα κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο Όλνκα 

Υξήζηε θαη Κσδηθφ Πξφζβαζεο (πνπ νη ίδηνη έρνπλ επηιέμεη) πιεθηξνινγψληαο ηα 

ζηνηρεία πξφζβαζεο ζηελ αληίζηνηρε θφξκα, αθνχ πξηλ έρνπλ εγγξαθεί ζε απηφ 

εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο ζηε θφξκα εγγξαθήο (γίλεηαη κηα θνξά απηφ).  

 Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα ζα ειέγρεηαη ην Όλνκα Υξήζηε θαη ν 

αληίζηνηρνο Κσδηθφο Πξφζβαζεο, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ, θαη 

αλ είλαη ζσζηά ε ζχλδεζε ζα είλαη επηηπρήο, δηαθνξεηηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

μαλαπξνζπαζήζεη. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              34 

 Ο δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο κπνξεί εχθνια λα δηαρεηξηζηεί ηα καζήκαηα , δειαδή κπνξεί 

λα πξνζζέζεη, λα αθαηξέζεη  ή λα εκθαλίζεη ζε έλα πίλαθα ηα καζήκαηα , ηελ χιε, ηελ 

εμέηαζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ο δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη έλα ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ην Όλνκα 

Πξφζβαζεο απηνχ θαη λα πξνβάιιεη ηα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξνθίι ηνπ. 

 Ο δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ 

φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην ή λα δηαγξάςεη έλα καζεηή. Όια απηά (ηξνπνπνηήζεηο, 

ελεκεξψζεηο) απνζεθεχνληαη ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

ζχζηεκα θαη ελεκεξψλεηαη ζε θάζε αιιαγή. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνζζέζεη έλα κάζεκα ζην ζχζηεκα ν δάζθαινο απηφ ζα 

θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ καζεκάησλ , ην ίδην ηζρχεη κε ηε ζεσξία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Γηα λα πξνζζέζεη πεξηερφκελν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνζζήθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν κάζεκα θαη ηελ αληίζηνηρε 

εμέηαζε  απφ ηελ νζφλε εηζαγσγήο πεξηερνκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ ζεσξία είλαη απνζεθεπκέλε ζε αξρεία θαη ν δάζθαινο κπνξεί λα ηελ εηζάγεη ζην 

ζχζηεκα θαη λα ηελ απνζεθεχζεη ζηε βάζε. Καηά ηελ εηζαγσγή κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

ζην ζχζηεκα δεκηνπξγείηαη θαη ν θσδηθφο ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Κάζε καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη εμέηαζε  κφλν ζην κάζεκα ηεο ηάμεο ηνπ. 

 Κάζε καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλα κάζεκα, λα πξνβάιιεη ηελ χιε ηνπ αληίζηνηρνπ 

καζήκαηνο θαη λα επηιχζεη ην ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε χιε 

ηνπ καζήκαηνο.  

 Κάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εθηειεί ζην «Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο» θαη λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζπγθεληξψλνληαη θαη αθνχ ειεγρζνχλ απφ ην 

δάζθαιν πξνβάιινληαη ή αλά κάζεκα θαη εμέηαζε ή αλα κάζεκα. Δπηπιένλ, ν 

δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα απφ ηελ πξνβνιή λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε καζεηή, λα 

εκθαλίδεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνφδφ ηνπ. 

 Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα (δάζθαιν/δηαρεηξηζηή) 

κέζσ κηαο θφξκαο επηθνηλσλίαο. Σα αηηήκαηα ησλ καζεηψλ απνζεθεχνληαη ζηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Σν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ  δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα δηαρεηξίδεηαη (πξνβνιή, 

δηαγξαθή) ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ.  

 Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ  απινχ ρξήζηε απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ν ίδηνο ν δάζθαινο.  
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4.2 Διαγράμματα Περίπτωσεων Φρήσης 

Με ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο αλαπαξηζηψληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 

ηελ πξννπηηθή ηνπ ρξήζηε. Παξέρεη ηελ ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ζχζηεκα. 

Ζ γεληθή δνκή ησλ ρξεζηψλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα use cases 

απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. Κάζε use case πεξηγξάθεηαη έηζη ψζηε λα θαιχπηεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4.2.1 Ρόλοι Φρηστών 

Οη ξφινη ησλ ρξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα είλαη δχν (2), ν Γάζθαινο, ν νπνίνο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη  Γηαρεηξηζηήο θαη ν Μαζεηήο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά πνηεο είλαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε πνηεο απφ απηέο ζπλδέεηαη ν θάζε ρξήζηεο. Αξρηθά, φινη νη 

ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα γηα λα ζπλδεζνχλ ζε απηφ. 

4.2.2 Περιγραφή use cases για Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης 1 

 Use Case «Πξόζβαζε ζηε Σειίδα Φξήζηε»: Ο θάζε ρξήζηεο ζρεηίδεηαη κε απηφ ην 

use case πνπ αλαπαξηζηάλεη ηελ πξφζβαζε φισλ ζην ζχζηεκα (ρήκα 4.1).   

 Use Case «Δίζνδνο»: Αλαπαξηζηάλεη ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα  

θαη ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν ν ρξήζηεο λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα λα θάλεη log in. Πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ζσζηά ηα 

ζηνηρεία ηνπ , νπφηε ε ζχλδεζε ζεσξείηαη επηηπρήο (ρήκα 4.1).  

 Use Case «Πξόζβαζε ζηε Βαζηθή Σειίδα Φξήζηε»: Αθνχ θάλεη log in κε επηηπρία 

(δνζνχλ ζσζηά ην Όλνκα Υξήζηε θαη ν Κσδηθφο Πξφζβαζεο) ν ρξήζηεο, θνξηψλεηαη ε 

βαζηθή ζειίδα ηνπ ρξήζηε (ρήκα 4.1).  

 Use Case «Έμνδνο»: Αλαπαξηζηάλεη ηελ έμνδν φισλ απφ ην ζχζηεκα (πξνυπνζέηεη ν 

ρξήζηεο λα βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ρξήζηε) θαη ζπλδένληαη φινη νη ρξήζηεο κε απηφ ην use 

case (ρήκα 4.1).  

 Use Case «Απνηπρία Σύλδεζεο»: Δαλ δελ δνζνχλ ζσζηά ην Όλνκα Υξήζηε θαη ν 

Κσδηθφο Πξφζβαζεο απνηπγράλεη ην ζχζηεκα λα ζπλδεζεί κε ηε βαζηθή ζειίδα ηνπ 

ρξήζηε (ρήκα 4.1).  

 Use Case «Δγγξαθή»: Απηφ ην use case δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα ρξήζηε λα θάλεη 

αίηεζε γηα   εγγξαθή ζην ζχζηεκα, εηζάγνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ αληίζηνηρε 

θφξκα. Πξνυπνζέηεη λα βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ζηελ αξρηθή  ζειίδα (ρήκα 4.1). 
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Σρήκα 4.1: Γηάγξακκα Πεξίπηωζεο Φξήζεο 1 

4.2.3 Περιγραφή use cases  για Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης 2 

Όηαλ ελεξγνπνηφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν ρξήζηεο <<Γάζθαινο/Γηαρεηξηζηήο>> ηφηε νη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα use case 2 (ρήκα 4.2) 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη απεηθνλίδνληαη παξαθάησ.Οη ιεηηνπξγίεο ινηπφλ ηνπ δξάζηε 

<<Γαζθάινπ/Γηαρεηξηζηή>> είλαη νη εμήο παξαθάησ: 

 Use Case «Γηαρείξηζε Μαζεκάηωλ»: Ο δάζθαινο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί φπσο ζέιεη 

έλα κάζεκα , φπσο λα θάλεη πξνζζήθε λένπ καζήκαηνο ή δηαγξαθή καζήκαηνο.  

 Use Case «Γηαρείξηζε Θεωξίαο»: Ο δάζθαινο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ ζεσξία 

φπσο επηζπκεί, λα εηζάγεη ηελ ζεσξία ελφο καζήκαηνο θαη ηνλ ζπγγξαθέα ηεο θαη λα ηε 

δηαγξάςεη. Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα δειψζεη ηελ χπαξμε κηαο δξαζηεξηφηεηαο  

(ή λα ηε δηαγξάςεη) γηα έλα κάζεκα ρσξίο λα θαίλεηαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ηέινο λα 

ηελ πξνβάιιεη.  

 Use Case «Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήηωλ»: Ο δάζθαινο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα δηάθνξα καζήκαηα θαη λα ηηο δηαρεηξίδεηαη (πξνζζήθε λέαο, 

πξνβνιή θαη δηαγξαθή). 

 Use Case «Απνηειέζκαηα Μαζεηώλ»: Δδψ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εμεηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα  εκθαλίδνληαη αλα κάζεκα θαη 

εμέηαζε ή αλα κάζεκα. Δπίζεο, εδψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ελφο 

απνηειέζκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. 

 Use Case «Γηαρείξηζε Φξεζηώλ»: Ο δηαρεηξηζηήο εδψ κπνξεί λα δεη απφ ηε ιίζηα 

ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεη έλα καζεηή.  

Δπηπιένλ , κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή φπνηε είλαη απαξαίηεην. 

Δπηπξνζζέησο, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν λα πξνβάιιεη ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

φζν θαη λα ηνπο δηαγξάςεη.   
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 Use Case «Αλαδήηεζε Φξεζηώλ»: Ο δηαρεηξηζηήο εδψ κπνξεί λα αλαδεηήζεη έλα 

ρξήζηε θαη λα ελεκεξσζεί γηα ην πξνθίι ηνπ. 

 Use Case «Γηαρείξηζε Δξγαιείωλ Δπηθνηλωλίαο»: Δδψ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 

πξνβάιιεη ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηα αηηήκαηά ηνπο 

θαη επίζεο κπνξεί λα δηαγξάςεη ηα κελχκαηα απηά εάλ ην επηζπκεί.   

 

 

Σρήκα 4.2: Γηάγξακκα Πεξίπηωζεο Φξήζεο 2 

4.2.4 Περιγραφή use cases για Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης 3 

Όηαλ ελεξγνπνηφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν ρξήζηεο <<Μαζεηήο>>, ηφηε νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα use case 3. 

Use Case «Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο»:Ο καζεηήο κπνξεί λα θνηηάμεη ηα πνζνζηά επηηπρίαο 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη.  

Use Case «Δπηινγή Μαζήκαηνο»:Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην κάζεκα ηεο 

ηάμεο ηνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηεο εμέηαζεο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη  γηα ην κάζεκα απηφ, κειεηάεη ηελ 

αληίζηνηρε ζεσξία θαη εθηειεί ηελ δξαζηεξηφηεηα.  

Use Case «Δπηθνηλωλία»:Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ κηαο θφξκαο επηθνηλσλίαο. Σα ζρφιηά ηνπ απνζεθεχνληαη ζηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Use Case «Τξνπνπνίεζε Κωδηθνύ Πξόζβαζεο»:Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη 

ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. 
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Σρήκα 4.3: Γηάγξακκα πεξίπηωζεο Φξήζεο 3 

4.3 Διαγράμματα Σάξεων 

Σα δηαγξάκκαηα Σάμεσλ απεηθνλίδνπλ ηε ζηαηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γείρλνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο.Οη θιάζεηο έρνπλ 

πνιιαπιά επίπεδα εξκελείαο ζε έλα κνληέιν, θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο θαη 

πινπνίεζεο. Καηά ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (αξρηθφ ζηάδην ζηε 

θάζε ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ) είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπαξηζηψληαη νη θπξηφηεξεο 

ηδηφηεηεο θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ θιάζεσλ. ε απηφ ην ζηάδην, νη θιάζεηο ζα πξέπεη λα 

επηδηψθνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κνληεινπνηείηαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

πιεξνθνξία, ρσξίο λα επηρεηξείηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πινπνίεζεο.Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη 

ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ (Γαζθάινπ/Γηαρεηξηζηή θαη Μαζεηή) φπνπ παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο 

θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο. Δδψ ζην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο 

ε πεξηγξαθή ησλ θιάζεσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πινπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη κε επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο ή ζπζρεηίζεηο. 
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Σρήκα 4.4: Γηάγξακκα Κιάζεωλ γηα ηνπο δαζθάινπο 

 

 

Σρήκα 4.5: Γηάγξακκα Κιάζεωλ γηα ηνπο καζεηέο 

4.4 Διαγράμματα ειράς 

Έλα αθνινπζηαθφ δηάγξακκα δείρλεη ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθηειεί ν ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν παξαθάησ Γηάγξακκα Αθνινπζίαο απεηθνλίδεη έλα ζελάξην ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ εγγξαθή δαζθάισλ/δηαρεηξηζηψλ ζην ζχζηεκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλεηαη θαη ε  εγγξαθή 

καζεηψλ. 
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Σρήκα 4.6: Αθνινπζηαθό Γηάγξακκα γηα ηελ εγγξαθή δαζθάιωλ ζην ζύζηεκα 

 

Σν Γηάγξακκα Αθνινπζίαο παξαθάησ πεξηγξάθεη ηελ επηηπρή είζνδν ζην ζχζηεκα ελφο 

ρξήζηε είηε δαζθάινπ είηε καζεηή. 

 

 

Σρήκα 4.7: Αθνινπζηαθό Γηάγξακκα  γηα ηελ επηηπρή είζνδν ρξήζηε ζην ζύζηεκα 

 

Tν επφκελν Γηάγξακκα Αθνινπζίαο πεξηγξάθεη ηελ αλεπηηπρή είζνδν ελφο ρξήζηε ζην 

ζχζηεκα. 
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Σρήκα 4.8: Αθνινπζηαθό Γηάγξακκα γηα ηελ αλεπηηπρή είζνδν ρξήζηε ζην ζύζηεκα 

 

Σν Γηάγξακκα Αθνινπζίαο πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη έλα ζελάξην ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξνζζήθε καζήκαηνο ζην ζχζηεκα απφ ην  δάζθαιν/δηαρεηξηζηή. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν γίλεηαη θαη ε  πξνζζήθε χιεο θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχζηεκα. 

 

 

Σρήκα 4.9: Αθνινπζηαθό Γηάγξακκα γηα ηελ πξνζζήθε καζήκαηνο ζην ζύζηεκα 

 

Σν επφκελν Γηάγξακκα Αθνινπζίαο απεηθνλίδεη έλα ζελάξην ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ δηαγξαθή ελφο καζήκαηνο απφ ην ζχζηεκα απφ ηνλ δάζθαιν/ δηαρεηξηζηή. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν γίλεηαη θαη ε  δηαγξαθή ζεσξίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ζχζηεκα. 
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Σρήκα 4.10: Αθνινπζηαθό Γηάγξακκα γηα ηελ δηαγξαθή καζήκαηνο από ην ζύζηεκα 

  

  ην παξαθάησ αθνινπζηαθφ δηάγξακκα θαίλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ φηαλ δίλεη εληνιή ν δάζθαινο λα εθηππσζνχλ ηα απνηειέζκαηα  

ησλ καζεηψλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλεηαη θαη ε εθηχπσζε απνηειεζκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

 

 

Σρήκα 4.11: Αθνινπζηαθό Γηάγξακκα γηα ηελ εθηύπωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ καζεηώλ 

4.5 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων 

Σν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα διάγραμμα ζσμπεριθοράς πνπ εκθαλίδεη κεηαπηψζεηο. 

Οη κεηαπηψζεηο είλαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθθξάδνληαο π.ρ. ηε ξνή 

εξγαζηψλ (workflow). Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη 

ζπρλά αθφκα: 

 Γηαθιάδσζε ππφ ζπλζήθε (branch) 
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 Γηάζπαζε (fork) 

 Έλσζε (join) 

Σα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα Γξαζηεξηνηήησλ αληηζηνηρνχλ ζηα ζελάξηα ρξήζεο γηα ηελ 

εγγξαθή θαη είζνδν ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα, γηα ηελ πεξίπησζε ρξήζεο επηινγήο καζήκαηνο θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε ρξήζεο επηινγήο ζεσξίαο. 

 

 

Σρήκα 4.12: Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήηωλ γηα ηελ πεξίπηωζε ρξήζεο εγγξαθήο θαη εηζόδνπ 

ρξήζηε ζην ζύζηεκα 

 

 

Σρήκα 4.13 Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήηωλ γηα ηελ πεξίπηωζε ρξήζεο επηινγήο καζήκαηνο 
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Σρήκα 4.14: Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήηωλ γηα ηελ πεξίπηωζε ρξήζεο επηινγήο ζεωξίαο 

 

Κεφάλαιο 5
ο

 - Τλοποίηση της Βάσης Δεδομένων 

5.1 υστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ απνηειεί έλα παθέην ινγηζκηθνχ, πνπ έρεη ζαλ 

θχξηνπο ζηφρνπο ηε ζπζηεκαηηθή απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη ζπληήξεζε δεδνκέλσλ. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη ην ηκήκα ηνπ ΓΒΓ, πνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Σα ζπζηήκαηα απηά 

πξνζθέξνπλ κηα πιεζψξα εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ, φπσο γηα ζρεδηαζκφ 

νζνλψλ, εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ, δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ρσξίο εηδηθέο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν, ζχλδεζήο ηνπο κε δεδνκέλα άιισλ 

ζπζηεκάησλ θιπ. Οξηζκέλα απφ ηα  ΓΒΓ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ή δίθηπα πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (φπσο Microsoft Access, 

Dbase, Paradox), ελψ θάπνηα άιια φπσο (Oracle, Sybase, Ingress, Informix, SQL Server, DB2) 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε κεγάισλ εθαξκνγψλ, θαηάιιεισλ γηα ζχλζεηα 

πεξηβάιινληα, πνπ απνηεινχληαη απφ πνιινχο θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ππνινγηζηέο. Κάζε ΓΒΓ δηαζέηεη γιψζζεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ε βάζε , ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαζψο θαη ηελ ππνβνιή 

εξσηήζεσλ πάλσ ζηα πεξηερφκελα ηεο βάζεο (γιψζζεο εξσηαπνθξίζεσλ).  
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Αληίζεηα πξνο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη θαη 

αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ έλαλ ηδηαίηεξν 

αιγφξηζκν, απνδίδνληαο ινγηθφ πεξηερφκελν, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηεί θαη εθηειεί ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαζψο ν 

θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ε απφδνζε δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε 

δήηεζεο. 

 Έλα ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ (ΒΓ) ή DBS (Data Base System) απνηειείηαη απφ ην 

πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπο ρξήζηεο. Γειαδή είλαη έλα ζχζηεκα κε ην 

νπνίν κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Αλαιπηηθά: 

Σν πιηθφ (hardware) απνηειείηαη φπσο είλαη γλσζηφ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, ηα πεξηθεξεηαθά, ηηο καγλεηηθέο ηαηλίεο, ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο θ.α., φπνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ηα αξρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

Σν ινγηζκηθφ (software) είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (ζηνηρείσλ) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ (data base) απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αξρείσλ φπνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζε έλαλ θπζηθφ ππνινγηζηή αιιά θαη ζε πεξηζζφηεξνπο. Όκσο, ζηνλ ρξήζηε 

δίλεηαη ε εληχπσζε φηη βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ ίδην ππνινγηζηή. Σα δεδνκέλα ησλ 

αξρείσλ απηψλ είλαη ελνπνηεκέλα, δελ ππάξρεη πιενλαζκφο δεδνκέλσλ θαη κεξηζκέλα, δειαδή 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο  πξνζπέιαζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ πνιινχο ρξήζηεο. Ο 

θάζε ρξήζηεο έρεη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα θαη βιέπεη δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη. 

Οη ρξήζηεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Γηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο έρεη ηε δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηνπο ρξήζηεο. 

Γηαρεηξηζηήο βάζεο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ιακβάλεη νδεγίεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

δεδνκέλσλ θαη είλαη απηφο πνπ δηαζέηεη ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηε ζσζηή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΒΓ (έιεγρνο γηα ηα δηθαηψκαηα εηζφδνπ ησλ ρξεζηψλ, αληίγξαθα 

αζθαιείαο, δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ιεμηθνχ δεδνκέλσλ). 

5.2 Η Αρχιτεκτονική των ΔΒΔ 

ηφρνο ελφο  ΓΒΓ είλαη ε δεκηνπξγία, ε πξνζπέιαζε θαη ε ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Μεηαμχ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί πεξηιακβάλνληαη απεηθνλίζεηο δεδνκέλσλ απφ έλα πξφηππν 
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ζε άιιν  ή ζην θεληξηθφ πξφηππν ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Αθφκε πεξηιακβάλνληαη θαη έιεγρνη 

αζθαιείαο.  

Σν ΓΒΓ δέρεηαη αηηήζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ θαη επηθνηλσλεί κε ηα 

αξρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα λα ηηο δηεθπεξαηψζεη. Απηή ε θνηλή δηεπαθή ησλ εθαξκνγψλ 

κε ηα αξρεία απνθαιείηαη ινγηθή δηεπαθή. Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνπκε δελ 

απαζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα θαη πφζν ρψξν 

θαηαιακβάλνπλ (αλεμαξηεζία δεδνκέλσλ). Δπίζεο, νπνηαδήπνηε πξνζζήθε, θαηάξγεζε ή θαη 

ηξνπνπνίεζε θάπνησλ εθαξκνγψλ δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ 

αξρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

ηα ΓΒΓ έρεη επηθξαηήζεη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηψλ επηπέδσλ – ANSI/SPARC: 

Δμσηεξηθφ επίπεδν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ φςεσλ ησλ ρξεζηψλ 

πξνο ηα δεδνκέλα , είηε απηνί είλαη απινί ρεηξηζηέο, είηε πξνγξακκαηηζηέο, είηε δηαρεηξηζηέο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. 

Δζσηεξηθφ επίπεδν, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ θπζηθή νξγάλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. Δδψ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (είδνο αξρείνπ, 

θαηαθεξκαηηζκφο θιπ.) ζην θπζηθφ κέζν απνζήθεπζεο (δίζθνο, ζπζηνηρίεο δίζθσλ θιπ.) θαζψο 

θαη ν ηξφπνο πξνζπέιαζεο ζηα δεδνκέλα (ζεηξηαθά, ηπραία, αλαδήηεζε δηαζηήκαηνο θιπ.). 

Δλλνηνινγηθφ επίπεδν, ην νπνίν είλαη έλα ελδηάκεζν επίπεδν πνπ δηαζπλδέεη ηα δπν 

άιια επίπεδα θαη έρεη λα θάλεη κε ηε ινγηθή ζρεδίαζε ησλ αξρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Πεξηγξάθεη ηε ινγηθή δνκή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. Δδψ πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

νληνηήησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηα δεδνκέλα θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ηνπο. 

 

 

Σρήκα 5.1: Αξρηηεθηνληθή ANSI / SPARC 
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5.3 Σο χεσιακό Μοντέλο Βάσεων Δεδομένων 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη κηα ινγηθή φςε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ 

νπνία ν ρξήζηεο αληηιακβάλεηαη ηα δεδνκέλα φηη είλαη νξγαλσκέλα ππφ κνξθή ελφο πίλαθα. 

Απηή είλαη κηα απιή θαη εθεπξεηηθή φςε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θξχβεη φιεο ηηο πνιχπινθεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη θαη πσο αλαθηψληαη απφ έλαλ 

ππνινγηζηή.  

Δπίζεο, κε ηα ρξφληα, έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη πνιχ εθιεπηπζκέλεο θαη 

επαξθείο δνκέο θαη αιγφξηζκνη πνπ πινπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ ηα νπνία βαζίδνληαη 

ζην ζρεζηαθφ κνληέιν. Χο απνηέιεζκα, νη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ππεξβνιηθά απφ ηε βηνκεραλία θαη νπνπδήπνηε αιινχ ππάξρεη ε αλάγθε δηαρείξηζεο κεγάισλ 

πνζνηήησλ δεδνκέλσλ. 

5.4 χεσιακή Βάση Δεδομένων 

Με ηνλ φξν ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλωλ ελλνείηαη κία ζπιινγή δεδνκέλσλ νξγαλσκέλε ζε 

ζπζρεηηζκέλνπο πίλαθεο πνπ παξέρεη ηαπηφρξνλα έλα κεραληζκφ γηα αλάγλσζε, εγγξαθή, 

ηξνπνπνίεζε ή θαη πην πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο πάλσ ζηα δεδνκέλα. Ο ζθνπφο κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ είλαη ε νξγαλσκέλε απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο θαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο 

πιεξνθνξίαο απηήο, ηδίσο ζε πην νξγαλσκέλε κνξθή, ζχκθσλα κε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηε 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα είλαη δπλαηφλ λα αλαδηνξγαλψλνληαη κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζε λνεηνχο πίλαθεο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

θπζηθψλ πηλάθσλ πνπ ηα απνζεθεχνπλ. Σε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ επηλφεζε ν Έληγθαξ 

Κνλη ην 1970. 

Οη εξσηήζεηο, είηε απφ ην ρξήζηε είηε απφ ινγηζκηθφ, πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ, 

γίλνληαη ζπλήζσο κέζσ ηεο δηαδεδνκέλεο δηαινγηθήο γιψζζαο SQL (Structured Query 

Language). Δθηειψληαο εξσηήκαηα ν ρξήζηεο (ή ην ινγηζκηθφ πνπ εθπξνζσπεί ην ρξήζηε) 

είλαη δπλαηφλ, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηά ηνπ, λα δεκηνπξγήζεη, λα κεηαβάιιεη θαη λα δηαγξάςεη 

δεδνκέλα ζηε βάζε, ή λα αλαζχξεη πιεξνθνξίεο κε ζχλζεηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. 

5.5 Σα χεσιακά ΔΒΔ  (RDBMS) 

Σα ρεζηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ) ή RBMS (Relational 

Database Management Systems) αλαπηχρζεθαλ κε βάζε ην ζρεζηαθφ κνληέιν θαη έρνπλ 

επηθξαηήζεη πιήξσο ζηνλ ρψξν. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ζρεζηαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ, νη πίλαθεο απνηεινχλ ην κνλαδηθφ δνκηθφ θαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπαξαζηαζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Γηα λα  κπνξέζνπκε λα πξνζζέζνπκε, δηαγξάςνπκε ή ηξνπνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχκε εηδηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
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απνθαινχληαη γιψζζεο εξσηαπαληήζεσλ (query languages). Ζ γιψζζα πνπ απνηειεί ζήκεξα 

έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηα ρεζηαθά ΓΒΓ είλαη ε SQL 

(Structured Query Language) ή Γνκεκέλε Γιψζζα Δξσηεκάησλ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απηφλνκα αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Μηα άιιε, θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα κπνξνχκε λα 

ππνβάινπκε εξσηήκαηα ζε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα ιακβάλνπκε απαληήζεηο είλαη ε 

QBE (Query By Example), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θφξκεο γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

εξσηεκάησλ καο. 

ήκεξα, ππάξρνπλ εμειηγκέλα εξγαιεία δηαρείξηζεο ζε γξαθηθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ 

γηα λα θάλνπκε ηα εμήο: 

 Γεκηνπξγία πηλάθσλ 

 Γεκηνπξγία θνξκψλ  

 Γεκηνπξγία εξσηεκάησλ 

 Γεκηνπξγία εθζέζεσλ (αλαθνξψλ) 

Σα ρεζηαθά ΓΒΓ ηα δηαθξίλνπκε ζηα κεγάια, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο κεγάινπο 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ θαη πνιινχο ρξήζηεο 

ηαπηφρξνλα, θαη ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα Oracle, Ingres, Informix, SQL Server θ.α. θαη ηα 

κηθξά, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο απινχο ρξήζηεο, φπσο είλαη ε Microsoft Access, ε Paradox, ε 

FoxPro θ.α. 

5.6 MySQL 

Ζ MySQL είλαη ε πην δεκνθηιήο εθαξκνγή αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηε δηαρείξηζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ θφζκν (ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία Ηζηνχ ηεο MySQL, ζηε δηεχζπλζε 

www.mysql.com) θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηελ PHP. Σν ινγηζκηθφ ηεο MySQL 

πεξηιακβάλεη ην δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ (φπνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα), δηάθνξεο 

εθαξκνγέο πειάηε (γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ), θαη αξθεηά βνεζεηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

5.6.1 Ονομασία στοιχείων βάσης δεδομένων 

Πξηλ αξρίζεηε λα δνπιεχεηε κε βάζεηο δεδνκέλσλ, πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ηηο αλάγθεο ζαο. Σε 

ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαζνξίδεη ν ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο (ή ηεο ηνπνζεζίαο Ηζηνχ). 

Καηά ηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πηλάθσλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε νλφκαηα (ηα 

νπνία επίζεκα ιέγνληαη αλαγλσξηζηηθά - identifiers) πνπ είλαη πεξηγξαθηθά, ζαθή, θαη 

πιεθηξνινγνχληαη εχθνια. 

http://www.mysql.com/
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 Δπίζεο, ηα αλαγλσξηζηηθά ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν γξάκκαηα, αξηζκνχο, θαη ην 

ραξαθηήξα ππνγξάκκηζεο (φρη θελά δηαζηήκαηα). 

Γελ πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ππάξρνπζεο ιέμεηο-θιεηδηά (φπσο έλαο φξνο ηεο SQL ή έλα 

φλνκα ζπλάξηεζεο). 

 Πξέπεη λα ηα ρεηξίδεζηε κε δηάθξηζε κεηαμχ πεδψλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξα απφ 64 ραξαθηήξεο (πεξίπνπ). 

 Πξέπεη λα είλαη κνλαδηθά κέζα ζηελ εκβέιεηά ηνπο. 

Απηφο ν ηειεπηαίνο θαλφλαο ζεκαίλεη φηη έλαο πίλαθαο δελ κπνξεί λα έρεη δπν ζηήιεο 

(πεδία) κε ην ίδην φλνκα, θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα έρεη δπν πίλαθεο κε ην ίδην 

φλνκα. Μπνξείηε φκσο λα δψζεηε ην ίδην φλνκα ζηήιεο ζε δπν δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο ηεο ίδηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ (κάιηζηα, απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά). Όζν αθνξά ζηνπο ηξεηο πξψηνπο θαλφλεο, 

πξφθεηηαη κάιινλ γηα θαιή πξαθηηθή παξά γηα απαηηήζεηο. Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ εμαηξέζεηο 

ζηνπο θαλφλεο απηνχο, αιιά απηφ ζα πεξηπιέμεη ηε ζχληαμε. Δπνκέλσο, θαιχηεξα λα 

αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο γηα λα απνθεπρζνχλ πεξηπέηεηεο. 

5.6.2 Προσπέλαση της MySQL 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε πίλαθεο, λα πξνζζέζεηε εγγξαθέο, θαη λα αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ, θάπνηα εθαξκνγή πειάηε πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαθνκηζηή  

MySQL. Αλ θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πνιιέο εθαξκνγέο – πειάηεο, θαη κηα απφ απηέο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη ηα ζελάξηα PHP, ζα εζηηάζνπκε ζε δπν απφ απηέο: ηνλ πειάηε 

mysql (mysql client ή mysql monitor, φπσο νλνκάδεηαη επίζεο) θαη ην βαζηζκέλν ζηνλ Ηζηφ 

πξφγξακκα phpMyAdmin.  

5.6.3 Φρήση του πελάτη mysql 

Ο πειάηεο mysql θαλνληθά εγθαζίζηαηαη κε ην ππφινηπν ινγηζκηθφ ηεο MySQL. Παξφιν πνπ ν 

πειάηεο ηεο mysql δε δηαζέηεη φκνξθν πεξηβάιινλ κε γξαθηθά, είλαη έλα αμηφπηζην βαζηθφ, 

εχρξεζην εξγαιείν, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπλέπεηα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. 

Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε mysql γίλεηαη απφ ηε γξακκή δηαηαγψλ ηεο εθαξκνγήο 

Terminal, ζην Linux ή ζην Mac OS X, ή ηνπ DOS ζηα  Windows. Γηα λα μεθηλήζεηε κηα εθαξκνγή 

απφ ηελ γξακκή δηαηαγψλ, πιεθηξνινγήζηε ην φλνκά ηεο θαη παηήζηε Return ή Enter.  

ηνλ πειάηε mysql, θάζε εληνιή (δηαηαγή SQL) πξέπεη λα ηεξκαηίδεηαη κε ειιεληθφ 

εξσηεκαηηθφ. Απηφ ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη ην εξψηεκα έρεη νινθιεξσζεί θαη πξέπεη λα 

εθηειεζηεί. Σν ειιεληθφ εξσηεκαηηθφ δελ απνηειεί κέξνο ηεο ίδηαο ηεο SQL (απηφ ζπρλά 

πξνθαιεί ζχγρπζε). Ζ ρξήζε ειιεληθνχ εξσηεκαηηθνχ ζαο επηηξέπεη επίζεο λα επεθηείλεηε κηα 
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εληνιή  SQL ζε πνιιέο γξακκέο, αλ ρξεηάδεηαη, πξάγκα πνπ θάλεη ηηο εληνιέο πην 

επαλάγλσζηεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, εθφζνλ ρξεηαζηεί. 

5.7 Φρήση του phpMyAdmin 

Σν phpMyAdmin (www.phpmyadmin.net) είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο θαη δεκνθηιέζηεξεο 

εθαξκνγέο PHP. Μφλνο ζθνπφο ηεο χπαξμήο ηνπ είλαη ε δηαζχλδεζε  κε ην δηαθνκηζηή MySQL. 

Δίλαη θάπσο πην εχρξεζην απφ ηνλ πειάηε mysql, αιιά πξέπεη λα έρεηε εγθαηαζηήζεη ηελ PHP 

θαη λα ηελ πξνζπειάζεηε κέζσ θάπνηνπ θπιινκεηξεηή Ηζηνχ. Αλ εθηειείηαη ηελ MySQL ζην δηθφ 

ζαο ππνινγηζηή, ίζσο δηαπηζηψζεηε φηη είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πειάηε mysql, 

αθνχ ε εγθαηάζηαζε θαη ε δηεπζέηεζε ηνπ phpMyAdmin απαηηεί άρξεζηε επηπιένλ εξγαζία (αλ 

θαη ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο πνπ εγθαζηζηνχλ απηφκαηα ηελ PHP  θαη ηε 

MySQL). Αλ ρξεζηκνπνηείηε απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή ππεξεζίαο, είλαη βέβαην φηη ν πάξνρνο 

ζα δηαζέηεη ηελ εθαξκνγή phpMyAdmin σο θχξηα δηαζχλδεζε κε ηε MySQL, ελψ ν πειάηεο 

mysql κπνξεί λα κελ είλαη θαλ δηαζέζηκνο. 

5.8 SQL 

H SQL (Structured Query Language – Γνκεκέλε Γιψζζα Δξσηεκάησλ) είλαη έλα ζχλνιν 

εηδηθψλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Όιεο νη θπξηφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ SQL, θαη ε MySQL δελ απνηειεί 

εμαίξεζε. Τπάξρνπλ πνιιέο εθδφζεηο ηεο SQL, θαη ε MySQL ρξεζηκνπνηεί ηηο δηθέο ηεο 

παξαιιαγέο ησλ πξνηχπσλ ηεο SQL αιιά, παξφια απηά, είλαη εχθνιν λα κάζεηε θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηελ SQL. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην πην δχζθνιν πξάγκα ζηελ SQL είλαη λα 

θαηαθέξεηε λα εθκεηαιιεπζείηε πιήξσο φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. 

5.9 Ανάλυση Απαιτήσεων  

Ζ εθαξκνγή πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ καζεηέο θαη δαζθάινπο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

Οη απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ έρνπλ αλαιπζεί θαη πην πάλσ θαη  

είλαη νη εμήο: 

 Οη ελεξγνπνηνί  πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα είλαη δχν (2), ν Γάζθαινο/Γηαρεηξηζηήο  

θαη ν Μαζεηήο (εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο). 

 Οη ρξήζηεο ζα κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο Όλνκα 

Υξήζηε θαη Κσδηθφ Πξφζβαζεο (πνπ νη ίδηνη έρνπλ επηιέμεη) πιεθηξνινγψληαο ηα 

ζηνηρεία πξφζβαζεο ζηελ αληίζηνηρε θφξκα  αθνχ πξηλ έρνπλ εγγξαθεί ζε απηφ 

εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο ζηε θφξκα εγγξαθήο (γίλεηαη κηα θνξά απηφ).  

http://www.phpmyadmin.net/
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 Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα γίλεηαη ε δηαζηαχξσζε γηα ην Όλνκα 

Υξήζηε θαη ηνλ αληίζηνηρν Κσδηθφ Πξφζβαζεο, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε κία Βάζε 

Γεδνκέλσλ, θαη αλ είλαη ζσζηά ε ζχλδεζε ζα είλαη επηηπρήο, δηαθνξεηηθά ν ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα μαλαπξνζπαζήζεη. 

 Ο δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο κπνξεί εχθνια λα δηαρεηξηζηεί ηα καζήκαηα , δειαδή κπνξεί 

λα πξνζζέζεη, λα αθαηξέζεη  ή λα εκθαλίζεη ζε κηα ιίζηα ηα καζήκαηα , ηελ χιε, ηελ 

εμέηαζε θαη  ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θάζε ηάμε. 

 Ο δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ 

φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην ή λα δηαγξάςεη έλα καζεηή. Όια απηά (ηξνπνπνηήζεηο, 

ελεκεξψζεηο) απνζεθεχνληαη ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

ζχζηεκα θαη ελεκεξψλεηαη ζε θάζε αιιαγή. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνζζέζεη έλα κάζεκα ζην ζχζηεκα ν δάζθαινο απηφ ζα 

θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ καζεκάησλ , ην ίδην ηζρχεη θαη κε ηε ζεσξία. Γηα λα πξνζζέζεη 

πεξηερφκελν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζζήθεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν κάζεκα θαη ηελ αληίζηνηρε εμέηαζε  απφ ηελ 

νζφλε εηζαγσγήο πεξηερνκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ ζεσξία είλαη απνζεθεπκέλε ζε αξρεία θαη ν δάζθαινο κπνξεί λα ηελ εηζάγεη ζην 

ζχζηεκα θαη λα ηελ απνζεθεχεη ζηε βάζε. Καηά ηελ εηζαγσγή κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

ζην ζχζηεκα δεκηνπξγείηαη θαη ν θσδηθφο ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Κάζε καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη εμέηαζε  κφλν ζηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ. 

 Κάζε καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλα κάζεκα, λα πξνβάιιεη ηελ χιε ηνπ αληίζηνηρνπ 

καζήκαηνο θαη λα επηιχζεη ην ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε χιε 

ηνπ καζήκαηνο.  

 Κάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εθηειεί ζην «Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο» θαη λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζπγθεληξψλνληαη θαη αθνχ ειεγρζνχλ απφ ην 

δάζθαιν πξνβάιινληαη ή αλα κάζεκα θαη εμέηαζε ή αλα κάζεκα ελαιιαθηηθά. 

Δπηπιένλ, ν δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα απφ ηελ πξνβνιή λα εθηππψζεη ηα 

απνηειέζκαηα. 

 Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε καζεηή, λα 

εκθαλίδεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνφδφ ηνπ. 

 Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα (ζπγθεθξηκέλα ηνλ  

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο) κέζσ κηαο θφξκαο επηθνηλσλίαο. Σα αηηήκαηα ησλ 

καζεηψλ απνζεθεχνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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 Σν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ  δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα δηαρεηξίδεηαη (πξνβνιή, 

δηαγξαθή) ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ.  

 Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ  απινχ ρξήζηε απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ν ίδηνο ν δάζθαινο.  

5.10 Πίνακες της Βάσης Δεδομένων 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ κε φλνκα 

sxoleio, ζηε MySQL. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySQL Community Server 

(GPL), έθδνζε 5.5.24 θαη θσδηθνπνίεζε UTF-8. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ sxoleio απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ νθηψ πίλαθεο, νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο: 

             Πίλαθαο users 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθπαηδεπφκελνπο θαη 

εθπαηδεπηέο, ηνπο νπνίνπο ην ζχζηεκα αλαγλσξίδεη κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ status (1 γηα 

ηνλ καζεηή, 2 γηα ηνλ δάζθαιν/δηαρεηξηζηή). 

 

 

Δηθόλα 5.1: Πίλαθαο users 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 user_id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα θαη πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα users. 

 username: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην φλνκα  πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε κε 

ην νπνίν είλαη γλσζηφο ζην ζχζηεκα θαη ζα ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζπλδεζεί ζε απηφ. 

Δίλαη UNIQUE. 

 password: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν 

ρξήζηεο θαηά ηελ ζχλδεζε ηνπ  ζηελ ζειίδα. 
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 name: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην νλνκα ηνπ ρξήζηε. 

 surname: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην επψλπκν ηνπ ρξήζηε. 

 fathername: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην φλνκα ηνπ παηέξα  ηνπ ρξήζηε. 

 email: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) 

 ηνπ ρξήζηε. 

 status: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη  ε ηηκή γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ην 

ζχζηεκα ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ρξεζηψλ. 

 random: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη κηα ηπραία ηηκή  γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελεξγνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζνπλ ζε έλα ζχλδεζκν 

ελφο κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ 

ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα ζπλδεζνχλ. 

 activated: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη  ε ηηκή „0‟, φηαλ ν ινγαξηαζκφο είλαη 

απελεξγνπνηεκέλνο ή ε ηηκή „1‟, φηαλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 

Πίλαθαο mathimata 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, ηηο αληίζηνηρεο 

ηάμεηο θαη ην έηνο. 

 

 

Δηθόλα 5.2: Πίλαθαο mathimata 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα mathimata. 

 mathima: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη  ην φλνκα ηνπ καζήκαηνο. 

 taxi: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη  ην φλνκα ηεο ηάμεο. 
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 year:  Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη  ην έηνο. 

Πίλαθαο theory 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ χιε γηα έλα 

κάζεκα, ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ θσδηθφ ηεο εμέηαζεο.     

 

 

Δηθόλα 5.3: Πίλαθαο theory 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα theory. 

 mathima_id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα mathimata, φπνπ καο δείρλεη ηνλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ θάζε καζήκαηνο. 

 activity_num: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο ηεο εμέηαζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 

 name: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλε χιε γηα έλα κάζεκα. 

 type: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν ηχπνο ηνπ αξρείνπ. 

 size: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ. 

 content: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ. 

 author_email: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ 

δεκηνχξγεζε ην αξρείν. 

 created: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγίαο ηνπ 

αξρείνπ. 

Πίλαθαο activities1 
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Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο εθθσλήζεηο, ηηο πηζαλέο απαληήζεηο, ηελ ζσζηή απάληεζε 

θαη ηνλ βαζκφ γηα θάζε εξψηεζε ηεο εμέηαζεο ελφο καζήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 5.4: Πίλαθαο activities1 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα activities1. 

 mathima_id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα mathimata, φπνπ καο δείρλεη ηνλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ θάζε καζήκαηνο. 

 activity_num: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο ηεο  εμέηαζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 

 q1: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη κηα εξψηεζε γηα ηελ εμέηαζε ελφο 

καζήκαηνο. 

 an1: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο πηζαλέο 

απαληήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο. 

 an2: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε δεχηεξε  απφ ηηο ηέζζεξηο πηζαλέο 

απαληήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο. 

 an3: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε ηξίηε απφ ηηο ηέζζεξηο πηζαλέο 

απαληήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο. 

 an4: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε ηέηαξηε απφ ηηο ηέζζεξηο πηζαλέο 

απαληήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο. 

 r_an1: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε ζσζηή απάληεζε γηα ηελ εμέηαζε ελφο 

καζήκαηνο. 

 bathmos: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν βαζκφο γηα θάζε εξψηεζε. 
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             Πίλαθαο answers 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο απαληήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο πνπ επέιεμε 

ν καζεηήο. 

  

 

Δηθόλα 5.5: Πίλαθαο answers 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα answers. 

 username: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ καζεηή. 

 mathima_id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα mathimata, φπνπ καο δείρλεη ηνλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ θάζε καζήκαηνο. 

 activity_num: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο ηεο εμέηαζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 

 question: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε εξψηεζε γηα ηελ νπνία ζα δψζεη 

απάληεζε ν καζεηήο. 

 answer: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε απάληεζε πνπ επηιέγεη ν καζεηήο σο 

πηζαλή ιχζε ζηελ εξψηεζε ηεο εμέηαζεο. 

 riwr: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν ραξαθηεξηζκφο σζηφ / Λάζνο θαη 

πξνζδηνξίδεη αλ κηα απάληεζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. 

 bathmos: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν βαζκφο γηα κηα εξψηεζε. 

Πίλαθαο apotelesma 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. 
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Δηθόλα 5.6: Πίλαθαο apotelesma 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα apotelesma. 

 username: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ καζεηή. 

 mathima_id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα mathimata, φπνπ καο δείρλεη ηνλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ θάζε καζήκαηνο. 

 activity_num: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν θσδηθφο ηεο εμέηαζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 

 plquestion: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

απάληεζε ν καζεηήο. 

 plrightan: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην πιήζνο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

ηνπ καζεηή. 

 sum: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ  ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ. 

 totalb: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ φισλ    ησλ 

απαληήζεσλ. 

Πίλαθαο contact 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα αηηήκαηα ησλ καζεηψλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ν 

δηαρεηξηζηήο / δάζθαινο. 
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Δηθόλα 5.7: Πίλαθαο contact 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 contact_id: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα 

θάζε εγγξαθή ηνπ Πίλαθα contact. 

 name: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ καζεηή. 

 email: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ καζεηή. 

 subject: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην ζέκα ηνπ κελχκαηνο. 

 detail: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαηη ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο. 

 date: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο.  

Πίλαθαο pagehits 

Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ πνπ γίλνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζειίδα. 

 

 

Δηθόλα 5.8: Πίλαθαο pagehits 
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εμήο πεδία: 

 pageid: Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε 

εγγξαθή ηνπ Πίλαθα pagehits. 

 pagename: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην φλνκα ηεο ζειίδαο. 

 pagehits: Δίλαη ην πεδίν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ. 

5.11 Δημιουργία των πινάκων της Βάσης Δεδομένων με τη χρήση της 

SQL 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ θνλζφια ηεο MySQL ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

Γνκεκέλε Γιψζζα Δξσηεκάησλ SQL. 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο παξνπζηάδεηαη ε ζχληαμε  ησλ δηαηαγψλ  δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο 

θαη ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο. 

ηελ επφκελε εηθφλα απεηθνλίδεηαη κηα δηαηαγή, ε νπνία δεκηνπξγεί θαη επηιέγεη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε γξακκή δεκηνπξγεί ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε γξακκή ελεκεξψλεη 

ηε MySQL φηη ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 5.9: Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλωλ sxoleio 

 

Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη δηαηαγέο δεκηνπξγίαο ησλ νθηψ πηλάθσλ ηεο βάζεο θαη 

ησλ πεδίσλ ηνπο. 
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Δηθόλα 5.10: Γεκηνπξγία Πίλαθα users 

 

 

Δηθόλα 5.11: Γεκηνπξγία Πίλαθα mathimata 

 

 

Δηθόλα 5.12: Γεκηνπξγία Πίλαθα theory 
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Δηθόλα 5.13: Γεκηνπξγία Πίλαθα activities1 

 

 

Δηθόλα 5.14: Γεκηνπξγία Πίλαθα answers 

 

 

Δηθόλα 5.15: Γεκηνπξγία Πίλαθα apotelesma  
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Δηθόλα 5.16: Γεκηνπξγία Πίλαθα contact 

 

 

Δηθόλα 5.17: Γεκηνπξγία Πίλαθα pagehits 

Κεφάλαιο 6
o

 - Λειτουργία της Εφαρμογής - Πλοήγηση  και  

Επεξήγηση του Κώδικα 

Ο βαζηθφο θαηάινγνο (root) ηεο ηνπνζεζίαο καο είλαη ν www. Μέζα ζε απηφλ ην θάθειν ππάξρεη 

ν θάθεινο sxoleio, κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη φια ηα έγγξαθα ηεο ηνπνζεζίαο. Βέβαηα, ην 

αξρείν connect.php ζα ήηαλ θαιχηεξα λα απνζεθεπηεί έμσ απφ ην θάθειν ηεο ηνπνζεζίαο, γηαηί 

ε απνζήθεπζε κέζα ζηνλ θαηάινγν είλαη ιηγφηεξν αζθαιήο, αιιά δελ είλαη θαη ην ηέινο ηνπ 

θφζκνπ. 

Δπίζεο, κέζα ζηνλ θάθειν sxoleio εθηφο απφ ηα αξρεία .php θαη ην εμσηεξηθφ αξρείν 

sxoleio_css.css ( ζην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλα θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κνξθνπνίεζε θαη ζθνπεχνπλ ζηελ εχρξεζηε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

html πνπ ππάξρνπλ ζηα αξρεία ηεο ηνπνζεζίαο) ππάξρνπλ νη ππνθάθεινη includes, theory θαη 
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images.ηνλ θάθειν includes είλαη απνζεθεπκέλα αξρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάζε ζειίδα πνπ αλήθεη ζηελ ηνπνζεζία. Μπνξνχκε βέβαηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα ζηνηρεία ζε θάζε μερσξηζηή ζειίδα, αιιά αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε 

αιιαγή ζα πξέπεη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπκε  γηα θάζε ζειίδα μερσξηζηά. Γειαδή, 

δεκηνχξγεζα έλα πξσηφηππν θαη ην δηαίξεζα ζε ηκήκαηα. Έηζη ινηπφλ, ζπκπεξηιακβάλσ ηα 

επαλαιακβαλφκελα κέξε ζε θάζε ζειίδα ελψ ην λέν πεξηερφκελν ζα δεκηνπξγείηαη ζε κηα βάζε 

ζειίδα πξνο ζειίδα. 

Ο θάθεινο theory πεξηιακβάλεη ηα αξρεία εθείλα κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε αλάθηεζε 

ηεο ζεσξίαο απφ ηε βάζε. Καη ηέινο, ν θάθεινο images πεξηιακβάλεη ηελ εηθφλα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ηνπνζεζίαο. 

Έμσ απφ ην βαζηθφ θαηάινγν ππάξρεη έλα αξρείν κε φλνκα „Maths‟ φπνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα φια ηα αξρεία ηα νπνία πεξηέρνπλ ηε ζεσξία  ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε ηάμε 

(.html , .pdf , .txt). 

6.1 Από την πλευρά του Δασκάλου / Διαχειριστή 

Σα αξρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Γαζθάινπ / Γηαρεηξηζηή είλαη ηα αθφινπζα: 

Αξρείν index.php 

Σν αξρείν index.php είλαη ε αξρηθή ζειίδα απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πεξάζεη ηφζν ν 

λένο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα γξαθηεί θαη λα γίλεη κέινο ηνπ ηζηφηνπνπ φζν θαη ν ήδε 

εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζηνλ ηζηφηνπν.  

Γηα ηνλ λέν ρξήζηε ππάξρεη έλα θνπκπί – ζχλδεζκνο «Δγγξαθή Νένπ Μέινπο» ν 

νπνίνο κεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ζηελ ζειίδα register.php γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ θαη 

απφ εθεί πάιη ζηελ αξρηθή ζειίδα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζηνλ ηζηφηνπν. Έλαο ήδε 

πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ζηελ αληίζηνηρε θφξκα ζχλδεζεο ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα. 
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Δηθόλα 6.1: Αξρηθή Σειίδα 

 

Αξρείν admin_page.php 

Ζ ζειίδα admin_page.php είλαη ε πξψηε ζειίδα κεηά ηελ αξρηθή πνπ ζα αληηθξίζεη ν 

δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο, ε νπνία πεξηέρεη φιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηειέζεη ν 

δηαρεηξηζηήο.  

Οη ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο είλαη νη εμήο: 

Γηαρείξηζε Υξεζηψλ, Γηαρείξηζε Μαζεκάησλ, Γηαρείξηζε Θεσξίαο, Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ, 

Απνηειέζκαηα Μαζεηψλ θαη Αλαδήηεζε Υξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο απφ ην κελνχ ηεο βαζηθήο ηνπ ζειίδαο κπνξεί λα 

επηιέμεη ή λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ή λα εκθαλίζεη ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ ή  λα 

απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα.  

 

 

Δηθόλα 6.2: Σειίδα Γηαρεηξηζηή 
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Δπηιέγνληαο θάζε θνξά κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

ππεχζπλνο ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο εκθαλίδεηαη έλα ελεκεξσηηθφ κήλπκα κε ην φλνκα ηεο 

επηιερζείζαο ιεηηνπξγίαο θαη πξέπεη λα παηεζεί ην OK γηα λα κεηαθεξζεί ν ρξήζηεο ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα. 

 

 

Δηθόλα 6.3: Δκθάληζε Μελύκαηνο 

 

Αξρείν diaheir_users.php 

Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή κέζσ θνπκπηψλ 

ζπλδέζκσλ λα πξνβάιιεη έλα πίλαθα κε ηνπο  ήδε εγγεγξακκέλνπο καζεηέο, λα κεηαθέξεη ηνλ 

δηαρεηξηζηή ζηηο ζειίδεο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη δηαγξαθήο ελφο καζεηή, λα πξνβάιιεη έλα  

πίλαθα κε ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο δαζθάινπο / δηαρεηξηζηέο θαη ηέινο λα κεηαθεξζεί ζηε 

ζειίδα δηαγξαθήο ηνπ δαζθάινπ / δηαρεηξηζηή. 

 

 

Δηθόλα 6.4: Σειίδα Γηαρείξηζεο Φξεζηώλ 
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Αξρείν stud_list.php 

ε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη δπλακηθά  φινη νη θαηαρσξεκέλνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

καζεηέο. Δπίζεο, ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θάπνηα άιιε 

ιεηηνπξγία (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ή δηαγξαθή καζεηή ή πξνβνιή δηαρεηξηζηψλ ή δηαγξαθή 

δηαρεηξηζηή) λα εθηειέζεη κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην κελνχ ηεο ζειίδαο ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεην λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα.  

Οη ππνιεηηνπξγίεο ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο, ζα εκθαλίδνληαη απφ δσ θαη πέξα ζε φιεο ηηο 

ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε ιεηηνπξγία, ζην κελνχ, απφ φπνπ ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα κεηαθέξεηαη πην εχθνια ζηε ζειίδα πνπ ζέιεη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα 

επηζηξέθεη ζηε βαζηθή ζειίδα ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Δηθόλα 6.5: Σειίδα Πξνβνιή Μαζεηώλ 

 

Αξρείν update.php 

Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα επηιέμεη ηνλ καζεηή 

ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί. Δπίζεο, ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία (πξνβνιή καζεηψλ ή δηαγξαθή καζεηή ή 

πξνβνιή δηαρεηξηζηψλ ή δηαγξαθή δηαρεηξηζηή) λα εθηειέζεη κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην κελνχ ηεο ζειίδαο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε 

ζειίδα.  
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Δηθόλα 6.6: Σειίδα Δπεμεξγαζίαο Σηνηρείωλ Μαζεηή 

 

Αξρείν edit_stud_exit.php 

ε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη κέζσ ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ θάζε εγγξαθήο ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή, ν νπνίνο  έρεη επηιερζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα, θαη ν 

δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεη φηη ζεσξεί απαξαίηεην. 

 

 

Δηθόλα 6.7: Σειίδα Τξνπνπνίεζεο Σηνηρείωλ Μαζεηή 

 

Αξρείν edit_stud_exe1.php 

Απηή ε ζειίδα ελεκεξψλεη ηε ιίζηα ησλ καζεηψλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηα 

ζηνηρεία ηνπ καζεηή. 
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Αξρείν del_student.php 

Ζ ζειίδα del_student.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα επηιέμεη 

φζνπο καζεηέο επηζπκεί θαη λα ηνπο δηαγξάςεη νξηζηηθά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.8: Σειίδα Γηαγξαθήο Μαζεηή 

 

Αξρείν admin_list.php 

ε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη δπλακηθά  φινη νη θαηαρσξεκέλνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

δηαρεηξηζηέο. 

 

 

Δηθόλα 6.9: Σειίδα Πξνβνιήο Γηαρεηξηζηώλ 

 

Αξρείν del_admin.php 

Ζ ζειίδα del_admin.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα δηαγξάςεη 

νξηζηηθά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ έλα δηαρεηξηζηή. 
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Αξρείν mathimata_page.php 

Ζ ζειίδα mathimata_page.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα 

επηιέμεη λα εθηειέζεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ελφο καζήκαηνο, φπσο είλαη 

ε πξνβνιή ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ  καζεκάησλ ζε κηα ιίζηα, ε πξνζζήθε 

ελφο καζήκαηνο κηαο ηάμεο, ε δηαγξαθή ελφο καζήκαηνο κηαο ηάμεο. 

 

 

Δηθόλα 6.10: Σειίδα Γηαρείξηζεο Μαζεκάηωλ 

 

Αξρείν course_list.php 

Ζ ζειίδα course_list.php εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηα ήδε θαηαρσξεκέλα καζήκαηα ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.11: Σειίδα Πξνβνιήο Μαζεκάηωλ 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              70 

Αξρείν insert_mathima.php 

Ζ ζειίδα insert_mathima.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα 

πξνζζέζεη καζήκαηα ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.12: Σειίδα Πξνζζήθεο Μαζήκαηνο 

 

Αξρείν del_mathima.php 

Ζ ζειίδα del_mathima.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα 

δηαγξάςεη έλα κάζεκα νξηζηηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.13: Σειίδα Γηαγξαθήο Μαζήκαηνο 
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Αξρείν diaheir_theory.php 

Ζ ζειίδα diaheir_theory.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα  

δηαρεηξηζηεί ηε ζεσξία φπσο επηζπκεί. ηελ παξαθάησ απεηθφληζε θαίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο, νη 

νπνίεο είλαη ζρεηηθέο  κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο, ε Λίζηα Θεσξίαο, ε Πξνζζήθε Θεσξίαο θαη 

ε Γηαγξαθή Θεσξίαο. 

 

 

Δηθόλα 6.14: Σειίδα Γηαρείξηζεο Θεωξίαο 

 

Αξρείν theory_list.php 

Ζ ζειίδα απηή εκθαλίδεη ηε ιίζηα κε ηε ζεσξία γηα θάζε κάζεκα θαη ηελ αληίζηνηρε 

εμέηαζε. Δπίζεο, ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ελφο θνπκπηνχ ζπλδέζκνπ 

ηνπ <<Download>> λα θαηεβάζεη ηε ζεσξία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.15: Σειίδα Πξνβνιήο Θεωξίαο 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              72 

Αξρείν download.php 

Με απηή ηε ζειίδα ν δηαρεηξηζηήο/δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάζεη απφ ηε 

βάζε ηελ ζεσξία πνπ επηζπκεί. 

Αξρείν insert_theory.php 

Ζ ζειίδα απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα αλαδεηήζεη  έλα 

αξρείν ζεσξίαο θαη λα ην θνξηψζεη  ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο λα ζπκπιεξψζεη ηε 

θφξκα κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζεσξία.  

Δπηπιένλ, ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη έλα θνπκπί <<Βιέπε φια ηα αξρεία>>, 

ην νπνίν νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζε κηα άιιε ζειίδα φπνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα απνζεθεπκέλα αξρεία ηεο ζεσξίαο ζηε βάζε. 

 

 

Δηθόλα 6.16: Σειίδα Πξνζζήθεο Θεωξίαο 

 

Αξρείν theory.php 

Ζ ζειίδα απηή ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ θφξκαο θαη ηα απνζεθεχεη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Αξρείν list_files.php 

Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Αξρείν del_theory.php 

Ζ ζειίδα del_theory.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα δηαγξάςεη 

έλα αξρείν απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ νξηζηηθά. 
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Δηθόλα 6.17: Σειίδα Γηαγξαθήο Θεωξίαο 

 

Αξρείν diaheir_activities.php 

Ζ ζειίδα diaheir_activities.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα 

επηιέμεη ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηζπκεί λα εθηειέζεη, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ο δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη κηα δξαζηεξηφηεηα, λα πξνβάιιεη 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε βάζε ζε κηα ιίζηα θαη ηέινο λα δηαγξάςεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

Δηθόλα 6.18: Σειίδα Γηαρείξηζεο Γξαζηεξηνηήηωλ 
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Αξρείν insindex_act1.php 

Ζ ζειίδα insindex_act1.php εκθαλίδεη κηα θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή κηαο  

δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη πεξηερφκελν ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα, θαη ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ηεο θφξκαο ζε έλα ζελάξην ρεηξηζκνχ. 

 

 

Δηθόλα 6.19: Σειίδα Πξνζζήθεο Γξαζηεξηνηήηωλ 

 

Αξρείν insert_act1.php 

Ζ ζειίδα insert_act1.php ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ θφξκαο, γηα ηελ 

εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ κηαο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ηα απνζεθεχεη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Αξρείν activities1_list.php 

Ζ ζειίδα activities1_list.php πξνβάιιεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζε κηα ιίζηα. 

 

 

Δηθόλα 6.20: Σειίδα Πξνβνιήο Γξαζηεξηνηήηωλ 
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Αξρείν del_activities.php 

Ζ ζειίδα del_activities.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα δηαγξάςεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα νξηζηηθά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.21: Σειίδα Γηαγξαθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Αξρείν viewres.php 

Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη ηηο επηινγέο πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Έηζη ινηπφλ, κπνξεί λα επηιέμεη λα πξνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα 

αλα κάζεκα θαη εμέηαζε ή κφλν αλα κάζεκα ή λα δηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ή λα 

δηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ.  

 

 

Δηθόλα 6.22: Απνηειέζκαηα Μαζεηώλ 
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Αξρείν viewers1.php 

Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο εμέηαζεο πνπ ν 

δηαρεηξηζηήο ζα επηιέμεη. Δπηπξνζζέησο, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

Δηθόλα 6.23: Πξνβνιή Απνηειεζκάηωλ αλα Μάζεκα θαη Δμέηαζε 

 

Αξρείν viewres3.php 

Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα αλα κάζεκα αθνχ επηιεγεί πξηλ ην κάζεκα 

θαη ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα εθηππψζεη. 

 

 

Δηθόλα 6.24: Πξνβνιή αλα Μάζεκα 
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Αξρείν delapotel.php 

ε απηή ηε ζειίδα ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ή ησλ 

καζεηψλ πνπ επηζπκεί. 

 

 

Δηθόλα 6.25: Σειίδα Γηαγξαθήο Απνηειέζκαηνο 

 

Αξρείν delanswers.php 

ε απηή ηε ζειίδα ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο απαληήζεηο ηνπ ή ησλ καζεηψλ πνπ 

επηζπκεί θαη ηηο δηαγξαθεί. ηελ παξαθάησ ζειίδα απεηθνλίδεηαη ην ζρεηηθφ κήλπκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κεηά ηελ δηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ θάπνηνπ καζεηή.  

 

 

Δηθόλα 6.26: Σειίδα Γηαγξαθήο Απαληήζεωλ Μαζεηώλ 
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Αξρείν search_user.php 

Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα αλαδεηήζεη έλα 

καζεηή κέζσ ηνπ νλφκαηνο πξφζβαζεο (username) θαη λα πξνβάιιεη ην πξνθίι ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 6.27: Σειίδα Αλαδήηεζεο Φξεζηώλ 

 

Αξρείν profil1.php 

Απηή ε ζειίδα ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ θφξκαο html θαη πξνβάιεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ελφο ρξήζηε. 

Αξρείν message.php 

Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη ηα κελχαηα πνπ έρνπλ ζηαιεί ζην ζχζηεκα, ηα νπνία 

απνηεινχλ αηηήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ν δάζθαινο / δηαρεηξηζηήο 

(πξνβνιή κελπκάησλ, δηαγξαθή κελπκάησλ). 

 

 

Δηθόλα 6.28: Σειίδα Πξνβνιήο θαη Γηαγξαθήο Μελπκάηωλ 
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6.2 Από την πλευρά του Μαθητή 

Σα αξρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Μαζεηή είλαη ηα αθφινπζα: 

Αξρείν index.php 

Σν αξρείν index.php είλαη ε αξρηθή ζειίδα απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πεξάζεη ηφζν ν 

λένο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα γξαθηεί θαη λα γίλεη κέινο ηνπ ηζηφηνπνπ φζν θαη ν ήδε 

εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζηνλ ηζηφηνπν. Ζ αλάιπζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο έγηλε θαη πην πάλσ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή. Σφζν ν 

δηαρεηξηζηήο φζν θαη ν καζεηήο ηελ δηαρεηξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κέρξη λα ζπλδεζεί ν 

θαζέλαο ζηελ βαζηθή ηνπ ζειίδα θαη λα δηαρσξηζηνχλ νη ξφινη ηνπο σο  ρξήζηεο δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ απφ ην ζχζηεκα. 

Αξρείν student_page16.php 

Ζ ζειίδα student_page16.php είλαη ε πξψηε ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ 

εγγεγξακκέλν καζεηή κεηά ηελ ζειίδα ζχλδεζεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

καζεηή λα κεηαθεξζεί ζηελ ζειίδα ηεο εμέηαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο πνπ ν ίδηνο ζα 

επηιέμεη αθνχ κειεηήζεη ηελ αληίζηνηρε χιε.  

Γειαδή, ν καζεηήο γηα λα επηιέμεη ηελ Δμέηαζε 1 ηνπ καζήκαηνο Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο 

Γεκνηηθνχ ζα πξέπεη πξηλ λα κειεηήζεη ην 1
ν
 Κεθάιαην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Τπάξρεη 

θαη θαζνδήγεζε ζηε ζειίδα ηνπ καζεηή γηα ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγεζεί ζηε ζειίδα ηεο εμέηαζεο φπνπ ζα εκθαληζηνχλ νη εξσηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο θαη εμέηαζεο. 

 

 

Δηθόλα 6.29: Σειίδα Μαζεηή 
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Αξρείν student_test.php 

Ζ ζειίδα student_test.php δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα ππνβάιεη κηα εμέηαζε. 

Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη δπλακηθφ. Κάζε ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηή ηε ζειίδα αλαθηάηαη 

δπλακηθά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. ηελ παξαθάησ ζειίδα ν καζεηήο έρεη επηιέμεη ην κάζεκα 

Μαζεκαηηθά ηεο Σξίηεο Γεκνηηθνχ θαη ηελ Δμέηαζε 1 γηα επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. Οη εξσηήζεηο επηιέγνληαη θαη ππνβάιινληαη κηα κηα ηε θνξά. 

 

 

Δηθόλα 6.30: Σειίδα Υπνβνιήο Δμέηαζεο 

 

Αξρείν ypovoli.php 

Ζ ζειίδα ypovoli.php ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ θφξκαο, ηα επηθπξψλεη θαη 

θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα answers ηηο απαληήζεηο πνπ επέιεμε έλαο καζεηήο γηα ηελ εμέηαζε ελφο 

καζήκαηνο. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα επηηπρίαο ή απνηπρίαο ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνλ 

καζεηή εάλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε αληίζηνηρα. 

 

 

Δηθόλα 6.31: Μήλπκα Δπηηπρίαο 
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Αξρείν view_results.php 

Απφ ηε ζειίδα view_results.php ν καζεηήο επηιέγεη ην κάζεκα θαη ηελ εμέηαζε ηεο 

νπνίαο ζέιεη λα πξνβάιεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Δηθόλα 6.32: Σειίδα Πξνβνιήο Απνηειέζκαηνο 

 

Αξρείν fel.php 

Ζ ζειίδα απηή ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη εκθαλίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο εμέηαζεο πνπ έρεη επηιεγεί απφ πξηλ. Δπίζεο, ζε απηή ηε 

ζειίδα θάησ απφ ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη θάπνηα παξαηήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπ καζεηή. Δπηπιένλ, ν καζεηήο εδψ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Δηθόλα 6.33: Απνηειέζκαηα Μαζεηή 
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Αξρείν change_password.php 

Ζ ζειίδα απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα αιιάμεη φπνηε ζειήζεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη κε απηή ηελ αιιαγή ελεκεξψλεηαη θαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.34: Σειίδα Αιιαγήο Κωδηθνύ Πξόζβαζεο 

 

Αξρείν contact.php 

Ζ ζειίδα απηή εκθαλίδεη κηα θφξκα επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επθνηλσλήζεη κε ην ζχζηεκα. Σα αηηήκαηα ηνπ καζεηή απνζεθεχνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

 

 

Δηθόλα 6.35: Σειίδα Δπηθνηλωλίαο 
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6.3 Άλλα αρχεία που αφορούν την εφαρμογή 

Πξφθεηηαη γηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ 

ιεηηνπξγηψλ  πνπ αθνξνχλ  θαη ηηο δπν πιεπξέο (δαζθάινπ/δηαρεηξηζηή θαη καζεηή). 

             Αξρείν register.php 

ε απηή ηε ζειίδα νη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο εηζάγνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε κηα θφξκα 

html πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα. 

 

 

Δηθόλα 6.36: Σειίδα Δγγξαθήο Νένπ Μέινπο 

 

Αξρείν login.php 

Ζ ζειίδα login.php σζεί  ηνλ ρξήζηε λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα ζαλ εμνπζηνδνηεκέλν 

κέινο. 

Αξρείν connect.php 

Απηφ ην ζελάξην πινπνηεί ηε ζχλδεζε κε ην δηαθνκηζηή, πνπ απνηειεί ην πξψην βήκα 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ MySQL. Απηή ε ζειίδα  πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πξφζβαζεο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. Γειαδή, εγθαζηζηά κηα ζχλδεζε κε ηε MySQL θαη επηιέγεη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Σν αξρείν απηφ κπνξνχκε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε θαη ζε άιια ζελάξηα PHP πνπ 

απαηηνχλ ζχλδεζε κε ηε MySQL. 

Αξρείν activate.php 

Με απηή ηε ζειίδα ελεξγνπνηείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε. 

Αξρείν viewpage.php 

Απηή ε ζειίδα θαηαγξάθεη ηηο επηζθέςεηο πνπ γίλνληαη ζηε ζειίδα θαη θάζε επίζθεςε 

απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Αξρείν header1.php 
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Σν αξρείν απηφ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θεθαιίδα 1. Δκθαλίδεηαη κηα 

θσηνγξαθία ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζην θάθειν images θαη έλα ζηαζεξφ θείκελν πνπ 

θαισζνξίδεη ηνπο ρξήζηεο ζηνλ ηζηφηνπν, ην νπνίν απνηειεί θαη ζχλδεζκν ν νπνίνο νδεγεί 

ζηελ αξρηθή ζειίδα. Ζ ζειίδα ελζσκαηψλεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο ηνπνζεζίαο. Δίλαη 

απνζεθεπκέλε κέζα ζηνλ θάθειν includes. 

Αξρεία sidebar.php, sidebar1.php θαη sidebar6.php 

ηα αξρεία απηά εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο 

ζειίδαο θαη είλαη ζηαζεξέο. Δίλαη ελζσκαησκέλεο ζε πνιιέο ζειίδεο ηεο ηνπνζεζίαο. Όηαλ 

ζπκβεί θάπνηα αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα κφλν ζειίδα θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζε 

φιεο ηεο ζειίδεο ηεο ηνπνζεζίαο. Δίλαη απνζεθεπκέλεο κέζα ζηνλ θάθειν includes. 

Αξρείν menu.php 

Απηή ε ζειίδα αθνξά ην κελνχ ησλ ζειίδσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή κε εμαίξεζε 

ηελ βαζηθή ζειίδα ηνπ καζεηή. Δλζσκαηψλεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ην καζεηή. 

Δίλαη απνζεθεπκέλε κέζα ζηνλ θάθειν includes. 

Αξρείν footer.php 

Απηή ε ζειίδα απνηειεί ην ππνζέιηδν ηεο ηζηνζειίδαο θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ εκεξνκελία. Δίλαη ελζσκαησκέλε ζε φιεο ηηο 

ζειίδεο ηεο ηνπνζεζίαο. Δίλαη απνζεθεπκέλε κέζα ζηνλ θάθειν includes. 

Αξρείν th1_2dM.php 

Σν αξρείν απηφ θαζψο επίζεο θαη ηα αξρεία th2_2dM.php, th3_2dM.php, th1_5dM.php 

θαη th2_5dM.php ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εκθαλίζνπλ ην πεξηερφκελν πέληε αξρείσλ ζεσξίαο, 

ηα νπνία είλαη  απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ζειίδεο html ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ 

καζεηή θάζε θνξά πνπ απηφο επηιέγεη λα κειεηήζεη ηε ζεσξία ηνπ καζήκαηφο ηνπ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε. Σφηε εθηειείηαη έλα εξψηεκα SELECT, ην νπνίν επηιέγεη λα αλαθηήζεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ ζεσξίαο γηα ην κάζεκα θαη ηελ εμέηαζε πνπ επέιεμε ν καζεηήο. 

Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηφζα αξρεία php φζα είλαη θαη ηα αξρεία ζεσξίαο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο εμέηαζεο. Σα αξρεία είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ θάθειν theory, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν sxoleio. 

Αξρείν logout.php 

Με απηφ ην ζελάξην επηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα, δειαδή απνζπλδεφκαζηε απφ 

ην ζχζηεκα. 

6.4 Παρουσίαση Κώδικα για τα αρχεία από την πλευρά του διαχειριστή 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο πνπ αθνξά ηα αξρεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή. 
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index.php 

<?php 

 

  /*  Έλαξμε ηνπ session. Ζ ζπλάξηεζε απηή ππνδεηθλχεη ζηελ PHP 

       φηη ζε απηφ ην ζελάξην ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξίνδνη εξγαζίαο. */ 

       session_start(); 

?> 

<?php # viewpage.php 

 

  /*Απηφ ην ζελάξην ελεκεξψλεη γηα ηηο επηζθέςεηο 

     πνπ γίλνληαη ζηε ζειίδα.*/ 

 

//χλδεζε κε ηε βάζε 

  require_once("connect.php"); 

 

function addHits($pageid) { 

mysql_query("UPDATE pagehits SET pagehits=pagehits + 1  

WHERE pageid='$pageid'"); 

} 

function getHits($pageid) { 

$hits=mysql_query("SELECT * FROM pagehits WHERE 

pageid='$pageid'"); 

$page_hits=mysql_fetch_assoc($hits); 

return $page_hits['pagehits']; 

} 

addHits(1); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Αξρηθή ειίδα</title> 
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<!--Απηή ε ζειίδα πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα εηζάγνληαο 

     ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο πνπ ήδε γλσξίδεη γη' απηφλ ή αλ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνο  

     ρξήζηεο λα εγγξαθεί ζηνλ ηζηφηνπν.--> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ κελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Αξρηθή ειίδα- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="ScrollMessage();"> 

 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"> 

</h3><table width="90%" border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr> 

</table> 
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</div> 

<div id="sidebar"> 

<?php 

$hits_count=getHits(1); 

?> 

<h6> 

Απηφο ν δηθηπαθφο ηφπνο έρεη<br />δερζεί  

<?php echo $hits_count;?> επηζθέςεηο. 

</h6> 

</div> 

<div id="content"> 

<br /><br /> 

<p><center><h4><i>Δαλ είζηε ήδε κέινο πιεθηξνινγήζηε ην Όλνκα Υξήζηε θαη 

ηνλ Κσδηθφ Πξφζβαζεο <br/>αιιηψο εθηειέζηε εγγξαθή λένπ 

κέινπο.</i></h4></center></p> 

<!--Γεκηνπξγία ηεο θφξκαο ζχλδεζεο--> 

<center><div id="form_login"> 

<form action="http://localhost/sxoleio/login.php" method="post"> 

<p>Όλνκα Υξήζηε:</p><p><input type="text" name="username" /></p> 

<p>Κσδηθφο Πξφζβαζεο:</p><p><input type="password" name="password" /></p> 

<p><label for="student">Student:</label><input type="radio" name="status" 

value="1">&nbsp;&nbsp; 

<label for="administrator">Administrator:</label><input type="radio" name="status" 

value="2"></p> 

<p><input type="submit" name="submit" value="Δίζνδνο 

Μέινπο"></p></form></div></center> 

<!--Γεκηνπξγία ππεξζπλδέζκνπ πνπ κεηαθέξεη έλαλ κε εγγεγξακκέλν  

      ρξήζηε ζηελ ζειίδα εγγξαθήο ηνπ ηζηφηνπνπ.--> 

<p><center><a href="http://localhost/sxoleio/register.php"> 

<input type="button"  value="Δγγξαθή Νένπ Μέινπο"></a> 

</p></center></div> 
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<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

 

</div> 

</body> 

</html> 

admin_page.php 

<?php # viewpage.php 

 

  // Απηή ε ζειίδα κεηξάεη ηηο επηζθέςεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

   require_once("connect.php"); 

 

function addHits($pageid) { 

mysql_query("UPDATE pagehits SET pagehits=pagehits + 1  

WHERE pageid='$pageid'"); 

} 

function getHits($pageid) { 

$hits=mysql_query("SELECT * FROM pagehits WHERE 

pageid='$pageid'"); 

$page_hits=mysql_fetch_assoc($hits); 

return $page_hits['pagehits']; 

} 

addHits(3); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>ειίδα Γηαρεηξηζηή</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 
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msg = " ειίδα Γηαρεηξηζηή- "; 

pos = 0; 

function ScrollMessage() {     

var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

pos++; 

if (pos>msg.length) pos=0; 

window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

} // end function 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<?php include("includes/header1.php"); ?> 

<div id="menu"> 

<a href='http://localhost/sxoleio/index.php' >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/message.php">Μελχκαηα</a> 

<a href='http://localhost/sxoleio/logout.php' >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"> 

<table width="90%" border="0"><tr><td id="t1" width="90%">  

Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<div id="sidebar"> 

<?php 

$hits_count=getHits(3); 

?> 

<h6> 

Σελ ζειίδα απηή έρνπλ <br />επηζθεθηεί 

<?php echo $hits_count;?> θνξέο. 

</h6> 

  <!--Γεκηνπξγία Ώξαο--> 
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<div align="center"> 

<form name="MyFORM"> 

<input type="text" name="TheTime"> 

</form> 

</div> 

<script language = "javascript"> 

function MyFunction() 

{ 

var now = new Date(); 

var h = now.getHours(); 

var m = now.getMinutes(); 

var s = now.getSeconds(); 

document.MyFORM.TheTime.value = h + ":" + m + ":" + s 

setTimeout ("MyFunction()", 1000)  // H ζπλάξηεζε MyFunction() επαλαιακβάλεη θάζε 

δεπηεξφιεπην. 

} 

</script> 

<!--Γεκηνπξγία θνπκπηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα 

     ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη.--> 

<!--Γεκηνπξγία πξνεηδνπνηεηηθνχ κελχκαηνο (κε ρξήζε javascript) ζηνλ ρξήζηε  

γηα ηελ θάζε ιεηηνπξγία πνπ επηιέγεη.--> 

<br /><br /> 

<center><table border="0"> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php'><input type="button"  

value="Γηαρείξηζε 

Υξεζηψλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" 

       onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Υξεζηψλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/mathimata_page.php'><input type="button" 

value="Γηαρείξηζε 

Μαζεκάησλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
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;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;"  

       onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Μαζεκάησλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/diaheir_theory.php'><input type="button" 

value="Γηαρείξηζε 

Θεσξίαο&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"  

      onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Θεσξίαο')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/diaheir_activities.php'><input type="button" 

value="Γηαρείξηζε 

Γξαζηεξηνηήησλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"  

     onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/viewres.php'><input type="button" 

value="Απνηειέζκαηα 

Μαζεηψλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"  

    onClick="alert('Μήλπκα – Απνηειέζκαηα Μαζεηψλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/search_user.php'><input type="button" 

value="Αλαδήηεζε 

Υξεζηψλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" 

    onClick="alert('Μήλπκα – Αλαδήηεζε Υξεζηψλ')"/></a></td></tr> 

</table></center></div> 

<div id="content"> 

<?php  # admin_page.php 

 

  /* Απηή είλαη ε αξρηθή ζειίδα ε νπνία νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή λα επηιέμεη ηηο ιεηηνπξγίεο  

      πνπ απηφο πξέπεη λα εθηειεί θάζε θνξά πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ηνλ  

      ηζηφηνπν κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. */ 

 

// Καζνξηζκφο πξνεπηιεγκέλεο δψλεο ψξαο: 
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   date_default_timezone_set  

   ('Europe/Athens'); 

 

// Δθθίλεζε πεξηφδνπ εξγαζίαο. 

   session_start(); 

if ($_SESSION['username']) 

{ 

echo "πλδέζεθεο σο: ".$_SESSION['username']."!";   

 // Δθηχπσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν δηαρεηξηζηήο. 

 echo '<p>Δίζηε ζπλδεδεκέλνο απφ ηηο:<br /> ' . date ('g:i a', 

$_SESSION['loggedin']) . '</p>'; 

 } 

else  

// Δαλ απνηχρεη ν δηαρεηξηζηήο λα ζπλδεζεί ηνλ επηζηξέθεη ην ζχζηεκα ζηελ αξρηθή 

ζειίδα. 

header ("Location: http://localhost/sxoleio/index.php");  

?> 

<!--Δθηχπσζε ηίηινπ--> 

<h3><center><u>ΔΠΗΛΟΓΔ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ</u></center></h3><br /> 

<center>Καιψο ήξζαηε ζηε ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή!</center> 

</div> 

 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

 

</div> 

</body> 

</html> 

diaheir_users.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 
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<title>Γηαρείξηζε Υξεζηψλ</title> 

<!--Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα  

      επηιέμεη λα πξνβάιιεη κηα ιίζηα κε ηνπο  ήδε εγγεγξακκέλνπο καζεηέο 

      θαη λα κεηαθέξεη ηνλ δηαρεηξηζηή ζηηο ζειίδεο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ  

      θαη δηαγξαθήο ελφο καζεηή. Δπηπιένλ, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

      λα  πξνβάιιεη κηα ιίζηα κε ηνπο  ήδε εγγεγξακκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη  

      λα κεηαθεξζεί ζηε ζειίδα δηαγξαθήο ηνπο. --> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαρείξηζε Υξεζηψλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 
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</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<center><h2>ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΣΧΝ</h2> 

<br><br><br> 

<!--Γεκηνπξγία θνπκπηψλ - ζπλδέζκσλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ--> 

<a href="http://localhost/sxoleio/stud_list.php" ><input type="button" value="Πξνβνιή 

Μαζεηψλ"/></a>&nbsp; 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_list.php" ><input type="button" value="Πξνβνιή 

Γηαρεηξηζηψλ"/></a><br/><br/> 

<a href="http://localhost/sxoleio/update.php" ><input type="button" value="Δπεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ καζεηή"/></a><br/><br/> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_student.php" ><input type="button" 

value="Γηαγξαθή Μαζεηή"/></a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_admin.php" ><input type="button" value="Γηαγξαθή 

Γηαρεηξηζηή"/></a><br/><br/></center> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

stud_list.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Μαζεηψλ</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 
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<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Μαζεηψλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/update.php">Δλεκέξσζε ηνηρείσλ Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_student.php">Γηαγξαθή Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_list.php">Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_admin.php">Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php"> Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 
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<div id="content"> 

<?php    # stud_list.php 

 

    /* Απηφ ην ζελάξην δηαβάδεη εγγξαθέο κφλν γηα ζπγθεθξηκέλν  

        επίπεδν ρξήζηε, εδψ ησλ καζεηψλ, απφ ηνλ πίλαθα users. */ 

 

   echo "<p><h2><center>Πξνβνιή Μαζεηψλ</center></h2></p>"; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα: 

   $q = "SELECT * FROM users WHERE status='1'"; 

//Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

  if ($r = @mysql_query ($q)) { 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Μαζεηψλ</b></caption> 

   <tr><th>&nbsp;</th><th>Username</th><th>Όλνκα</th> 

   <th>Δπψλπκν</th><th>Όλνκα Παηέξα</th> 

   <th>Email</th></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row=mysql_fetch_array($r)) { 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td>' . $row['user_id'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['username'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['name'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['surname'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['fathername'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['email'] . '</td>'; 

       echo '</tr>';} 
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       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

   } else { 

  echo '<p class="error"><b>Γελ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλνη καζεηέο.</b></p>'; 

  echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

   /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

}  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close($dbc); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

update.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ Μαζεηή</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ κελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ Μαζεηή- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              98 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/stud_list.php">Πξνβνιή Μαζεηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_student.php">Γηαγξαθή Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_list.php">Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_admin.php">Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php    # update.php 

 

     /* Απηφ ην ζελάξην επηιέγεη ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ, απφ ηνλ πίλαθα  users, 

        ηα νπνία ζα ηξνπνπνηεζνχλ θαη ηα επεμεξγάδεηαη. */ 

 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 
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   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

   echo '<h2><b><center>Δπεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

καζεηψλ</center></b></h2>'; 

// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα: 

   $q = "SELECT * FROM users WHERE status='1'"; 

// Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

   $r = @mysql_query ($q); 

// Δκθάληζε ησλ εγγξαθψλ αλ εθηειέζηεθε ην εξψηεκα ζσζηά: 

   if (  $r) { 

// Δθηχπσζε καζεηψλ. 

   echo "<p><center><b>Δπηιέμηε ηνλ καζεηή ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία  

   επηζπκείηε λα ηξνπνπνηήζεηε:</b></center></p>\n"; 

// Γεκηνπξγία θφξκαο: 

   echo '<form name="modify" action="http://localhost/sxoleio/edit_stud_exe.php" 

   method="post">'; 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table align="center" border="1"> 

   <tr><th><b>Όλνκα</b></th><th><b>Δπψλπκν</b></th><th><b>Όλνκα 

Παηέξα</b></th> 

   <th><b>Email</b></th><th><b>&nbsp;</b></th></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row=mysql_fetch_array($r, MYSQL_ASSOC)) { 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td align="left">' . $row['name'] . '</td>'; 

       echo '<td align="left">' . $row['surname'] . '</td>'; 

       echo '<td align="left">' . $row['fathername'] . '</td>'; 

       echo '<td align="left">' . $row['email'] . '</td>'; 

       echo '<td><input type="radio" name="option"  

       value="' . $row['user_id'] . '"/></td>'; 
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       echo ' </tr>';} 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td colspan="5" align="center"><input type="submit"  

       value="Δπεμεξγαζία"/></td>'; 

       echo '</tr>'; 

       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

       echo '</form>'; 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  } else { 

  echo '<p class="error">Γελ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλνη καζεηέο.</p>'; 

  echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

  /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

}  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close($dbc); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

edit_stud_exe.php 

<?php   # edit_stud_exe.php 

 

   /* Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη θαη ηξνπνπνηεί ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία  

      ηνπ καζεηή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα users. */ 

 

// Υεηξηζκφο ζθαικάησλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

   $user_id = $_POST['option']; 
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// χλδεζε ζηνλ δηαθνκηζηή. 

   require_once ("connect.php"); 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο: 

   $r = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE  

   user_id = '".$_POST['option']."'"); 

// Αλάθηεζε κίαο κνλαδηθήο γξακκήο πιεξνθνξηψλ. 

   $row = mysql_fetch_array($r); 

   if ($row) { // Αλ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Σξνπνπνίεζε  πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ καζεηή</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ κελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Σξνπνπνίεζε  πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ καζεηή- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 
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<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/update.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/stud_list.php">Πξνβνιή Μαζεηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_student.php">Γηαγξαθή Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /><br /> 

<h2><b><center>Σξνπνπνίεζε  πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ καζεηή</center></b></h2><br 

/><br /> 

<center><form action="http://localhost/sxoleio/edit_stud_exe1.php" method="post"> 

<input type="hidden" name="idst" value="<?php echo $_POST['option'];?>" /> 

<table> 

<tr><td>Όλνκα:</td><td><input type="text" name="name"  value="<?php echo  

$row['name'] ;?>"/></td></tr> 

<tr><td>Δπψλπκν:</td><td><input type="text" name="surname"  value="<?php echo 

$row['surname'] ;?>"/></td></tr> 

<tr><td>Όλνκα Παηέξα:</td><td><input type="text" name="fathername"  value="<?php 

echo $row['fathername'] ;?>"/></td></tr> 

<tr><td>Email:</td><td><input type="text" name="email"  value="<?php echo 

$row['email'] ;?>"/></td> 

<td><input type="submit" name="submit" value="Σξνπνπνίεζε!"/></td></tr> 

</table></form></center> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 
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</div> 

</body> 

</html> 

<?php 

} 

?> 

edit_stud_exe1.php 

<?php   # edit_stud_exe1.php 

 

   /* Απηή ε ζειίδα ελεκεξψλεη γηα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ  

      ζηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα users.*/ 

 

   echo  '<h2>Δλεκέξσζε αιιαγψλ ζηα ζηνηρεία καζεηή</h2>'; 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

   require_once ("connect.php"); 

// Οξηζκφο ηνπ εξσηήκαηνο: 

   $r = mysql_query("UPDATE users SET name = '". $_POST["name"]."',  

   surname = '". $_POST["surname"]."',  

   fathername = '". $_POST["fathername"]."',   

   email = '". $_POST["email"]."' 

   WHERE user_id = '". $_POST["idst"]."' "); 

header ('Location:http://localhost/sxoleio/stud_list.php'); 

 ?> 

del_student.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Μαζεηή</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 
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          msg = " Γηαγξαθή Μαζεηή- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/stud_list.php">Πξνβνιή Μαζεηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/update.php">Δλεκέξσζε ηνηρείσλ Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_list.php">Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/del_admin.php">Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a>  

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              105 

<?php    # del_student.php 

 

  // Απηή ε ζειίδα δηαγξάθεη έλα καζεηή απφ ηε βάζε. 

 

  echo "<p><center><h2>Γηαγξαθή Μαζεηή</h2></center></p>"; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

   if (isset ($_POST['deletemarked'])) { 

   $id = $_POST['user_id'];   

   if (empty ($id) || $id == 0) 

   { 

       echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 

   } 

   else { 

   $impid = implode(", ",$id); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα Delete. 

   $q ="DELETE FROM users WHERE user_id IN(" . $impid . ")"; 

   $r = @mysql_query ($q); /* Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ην  

   αλαζέηνπκε ζε κηα κεηαβιεηή ($r). */ 

if (isset($q)) 

  { 

      echo "<h2>Ζ δηαγξαθή καζεηή εθηειέζηεθε.</h2>"; 

  } 

 } 

} 

/* Οξίδσ έλα εξψηεκα Select γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ  

    πίλαθα users πνπ αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο. */ 

    $q = "SELECT * FROM users WHERE status='1'"; 
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    $r = @mysql_query ($q); 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="60%" cellpadding="2" border="1"  align="center"> 

<tr> 

      <td><b>ID</b></td> 

      <td><b>Όλνκα Πξφζ.</b></td> 

      <td><b>Κσδηθφο Πξφζβαζεο</b></td> 

      <td><b>Όλνκα</b></td> 

      <td><b>Δπψλπκν</b></td> 

      <td><b>Όλνκα Παηέξα</b></td> 

      <td><b>Email</b></td> 

       <td><b>Stat.</b></td> 

      <td><b>Δπηι.</b></td> 

</tr>'; 

while ($row = mysql_fetch_array($r)) {  /* Καηά ηελ αλάθηεζε γξακκψλ απφ ηε  

βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηήιεο αθξηβψο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

echo ' 

<tr> 

      <td>' . $row['user_id'] . '</td> 

      <td>' . $row['username'] . '</td> 

      <td>' . $row['password'] . '</td> 

      <td>' . $row['name'] . '</td> 

      <td>' . $row['surname'] . '</td> 

      <td>' . $row['fathername'] . '</td> 

      <td>' . $row['email'] . '</td> 

      <td>' . $row['status'] . '</td> 

     <td><input type="checkbox" name="user_id[]" value="' . $row['user_id'] . '"/></td>    

</tr>'; } 

 // Απνδέζκεπζε πφξσλ. 

mysql_free_result ($r); 
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echo ' 

</table> 

<br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="deletemarked" value="Γηαγξαθή Μαζεηή!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο "/>  

</div> 

</form>'; 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

admin_list.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 
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         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/stud_list.php">Πξνβνιή Μαζεηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/update.php">Δλεκέξσζε ηνηρείσλ Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_student.php">Γηαγξαθή Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_admin.php">Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php"> Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php    # admin_list.php 

 

     /* Απηφ ην ζελάξην δηαβάδεη εγγξαθέο κφλν γηα ζπγθεθξηκέλν  

        επίπεδν ρξήζηε, εδψ ησλ δηαρεηξηζηψλ, απφ ηνλ πίλαθα users. */ 

 

   echo "<p><h2><center>Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ</center></h2></p>"; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

    ini_set ('display_errors', 1); 

    error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 
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// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα: 

   $q = "SELECT * FROM users WHERE status='2'"; 

 // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

    if ($r = @mysql_query ($q)) { 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Γηαρεηξηζηψλ</b></caption> 

   <tr><th>&nbsp;</th><th>Username</th><th>Όλνκα</th> 

   <th>Δπψλπκν</th><th>Όλνκα Παηέξα</th> 

   <th>Email</th></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row=mysql_fetch_array($r)) { 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td>' . $row['user_id'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['username'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['name'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['surname'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['fathername'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['email'] . '</td>'; 

       echo '</tr>';} 

       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

   } else { 

echo '<p class="error"><b>Γελ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλνη δηαρεηξηζηέο.</b></p>'; 

echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

 /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

}  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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   mysql_close($dbc); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

del_admin.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 
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<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/stud_list.php">Πξνβνιή Μαζεηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/update.php">Δλεκέξσζε ηνηρείσλ Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_student.php">Γηαγξαθή Μαζεηή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_list.php">Πξνβνιή Γηαρεηξηζηψλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a>  

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php    # del_admin.php 

 

  // Απηή ε ζειίδα δηαγξάθεη έλα δηαρεηξηζηή απφ ηε βάζε. 

 

echo "<p><center><h2>Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή</h2></center></p>"; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

   if (isset ($_POST['deletemarked'])) { 

   $id = $_POST['user_id'];   

   if (empty ($id) || $id == 0) 

   { 

       echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 
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   } 

   else { 

   $impid = implode(", ",$id); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα Delete. 

   $q ="DELETE FROM users WHERE user_id IN(" . $impid . ")"; 

   $r = @mysql_query ($q); /* Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ην  

   αλαζέηνπκε ζε κηα κεηαβιεηή ($r). */ 

   if (isset($q)) 

  { 

      echo "<h2>Ζ δηαγξαθή δηαρεηξηζηή εθηειέζηεθε.</h2>"; 

  } 

 } 

} 

/* Οξίδσ έλα εξψηεκα Select γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ  

    πίλαθα users πνπ αθνξά κφλν ηνπο δηαρεηξηζηέο. */ 

    $q = "SELECT * FROM users WHERE status='2'"; 

    $r = @mysql_query ($q); 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="60%" cellpadding="2" border="1"  align="center"> 

<tr> 

      <td><b>ID</b></td> 

      <td><b>Όλνκα Πξφζ.</b></td> 

      <td><b>Κσδηθφο Πξφζβαζεο</b></td> 

      <td><b>Όλνκα</b></td> 

      <td><b>Δπψλπκν</b></td> 

      <td><b>Όλνκα Παηέξα</b></td> 

      <td><b>Email</b></td> 

       <td><b>Stat.</b></td> 

      <td><b>Δπηι.</b></td> 

</tr>'; 

while ($row = mysql_fetch_array($r)) {  /* Καηά ηελ αλάθηεζε γξακκψλ απφ ηε  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              113 

βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηήιεο αθξηβψο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

echo ' 

<tr> 

      <td>' . $row['user_id'] . '</td> 

      <td>' . $row['username'] . '</td> 

      <td>' . $row['password'] . '</td> 

      <td>' . $row['name'] . '</td> 

      <td>' . $row['surname'] . '</td> 

      <td>' . $row['fathername'] . '</td> 

      <td>' . $row['email'] . '</td> 

      <td>' . $row['status'] . '</td> 

     <td><input type="checkbox" name="user_id[]" value="' . $row['user_id'] . '"/></td>    

</tr>'; } 

 // Απνδέζκεπζε πφξσλ. 

mysql_free_result ($r); 

echo ' 

</table> 

<br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="deletemarked" value="Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο "/>  

</div> 

</form>'; 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

mathimata_page.php 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαρείξηζε Μαζεκάησλ</title> 

<!--Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα  

      επηιέμεη λα εθηειέζεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε 

      ελφο καζήκαηνο.--> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαρείξηζε Μαζεκάησλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 
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</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /><center><h2>ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ</h2> 

<br /><br /> 

<p><a href="http://localhost/sxoleio/course_list.php"><input type="button" 

value="Πξνβνιή Μαζεκάησλ"/></a></p> 

<p><a href="http://localhost/sxoleio/insert_mathima.php"><input type="button" 

value="Πξνζζήθε Μαζήκαηνο"/></a></p> 

<p><a href="http://localhost/sxoleio/del_mathima.php"><input type="button" 

value="Γηαγξαθή Μαζήκαηνο"/></a></p></center> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

course_list.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Μαζεκάησλ</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Μαζεκάησλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     
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         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/mathimata_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insert_mathima.php">Πξνζζήθε Μαζήκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_mathima.php">Γηαγξαθή Μαζήκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /> 

<center><h2><b>Πξνβνιή Μαζεκάησλ</b></h2></center> 

<?php    # course_list.php 

 

     /*Απηφ ην ζελάξην επηθπξψλεη ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ κηα θφξκα. 

        Δπίζεο δηαβάδεη εγγξαθέο απφ ηνλ πίλαθα mathimata.*/ 
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// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα γηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ πίλαθα mathimata: 

   $q = "SELECT * FROM mathimata"; 

// Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

   if ($r = @mysql_query ($q)) { 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Μαζεκάησλ</b></caption> 

   <tr><th>&nbsp;</th><th>Μάζεκα</th><th>Σάμε</th> 

   <th>Έηνο</th></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row=mysql_fetch_array($r)) { 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td>' . $row['id'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['mathima'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['taxi'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['year'] . '</td>'; 

       echo '</tr>';} 

       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  } else { 

  echo '<p class="error"><b>Γελ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα καζήκαηα.</b></p>'; 

  echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

  /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

}  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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   mysql_close($dbc); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

insert_mathima.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνζζήθε Μαζήκαηνο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνζζήθε Μαζήκαηνο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 
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<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/mathimata_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/course_list.php">Πξνβνιή Μαζεκάησλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_mathima.php">Γηαγξαθή Μαζήκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # insert_mathima.php 

 

  //Σν ζελάξην απηφ εηζάγεη καζήκαηα ζηνλ πίλαθα mathimata. 

 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

   if (isset($_POST['submit'])) { 

// Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πξνο ην παξφλ. 

   $problem = FALSE; 

// Έιεγρνο εγθπξφηεηαο γηα ην κάζεκα. 

   if (empty ($_POST['mathima'])) { 

   $problem = TRUE; 

   print '<p><b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε έλα κάζεκα!</b></p>'; 

   } 

// Έιεγρνο εγθπξφηεηαο γηα ηελ ηάμε. 

   if (empty ($_POST['taxi'])) { 
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   $problem = TRUE; 

   print '<p><b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα ηάμε!</b></p>'; 

   } 

// Έιεγρνο εγθπξφηεηαο γηα ην έηνο. 

   if(!is_numeric($_POST['year'])) { 

   $problem = TRUE; 

   print '<p><b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε έλα έηνο κε ηελ εηζαγσγή  4 

ςεθίσλ!</b></p>'; 

   } 

   if (!$problem) { // Αλ φια είλαη εληάμεη.  

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php'); 

// Γεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο: 

   $q="INSERT INTO mathimata (id, mathima, taxi, year) 

   VALUES(0, '{$_POST['mathima']}', '{$_POST['taxi']}', '{$_POST['year']}')";  

//Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

  if (@mysql_query ($q)) { // If it ran OK. 

// Δθηχπσζε κελχκαηνο. 

   print '<p><b>Ζ πξνζζήθε καζήκαηνο εθηειέζηεθε επηηπρψο!</b></p>'; 

   } else { //Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

   print '<p><b>Γελ ήηαλ δπλαηφ λα εθηειεζηεί ε πξνζζήθε καζήκαηνο 

   εμαηηίαο ελφο ιάζνπο ζπζηήκαηνο.</b></p>'; 

// Μήλπκα απνζθαικάησζεο: 

   echo '<p>' . mysql_error($dbc) . 

   '<br/> <br/>Query: ' . $q . 

   '</p>'; 

} // Σέινο ζπλζήθεο if . 

   mysql_close($dbc); //Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 } else { 

  print '<p><b>Παξαθαιψ μαλαπξνζπαζήζηε.</b></p>'; 

 } 

} //Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο. 
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?> 

<center><h2><b>Πξνζζήθε Μαζήκαηνο</b></h2></center> 

<br /><br /> 

<div id="form1" align="center"> 

<form action="http://localhost/sxoleio/insert_mathima.php" method="post"> 

<table> 

<tr><td>Μάζεκα:</td><td><input type="text" name="mathima" size="45" 

maxlength="45"></td></tr> 

<tr><td>Σάμε:</td><td><input type="text" name="taxi" size="45" 

maxlength="45"></td></tr> 

<tr><td>Έηνο:</td><td><input type="text" name="year" value="YYYY" 

size="4"></td></tr> 

<tr></tr> 

<tr><td><input type="submit" name="submit" value="Πξνζζήθε"></td> 

<td><input type="reset" name="reset"  value="Καζαξηζκφο"></td></tr> 

</table> 

</form></div>  

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

del_mathima.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Μαζήκαηνο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 
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          msg = " Γηαγξαθή Μαζήκαηνο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/mathimata_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/course_list.php">Πξνβνιή Μαζεκάησλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insert_mathima.php">Πξνζζήθε Μαζήκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<center><h2><b>Γηαγξαθή Μαζήκαηνο</b></h2></center> 

<?php    # del_mathima.php 
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   // Απηή ε ζειίδα δηαγξάθεη έλα κάζεκα νξηζηηθά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

// χλδεζε θαη επηινγή ηεο  βάζεο δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

   if (isset ($_POST['deletemarked'])) { 

   $id = $_POST['id'];   

   if (empty ($id) || $id == 0) 

  { 

      echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 

  } 

  else { 

  $impid = implode(", ",$id); 

/* Οξίδσ ην εξψηεκα. Σα εξσηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο (Delete) 

    αθαηξνχλ εγγξαθέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

    $q ="DELETE FROM mathimata WHERE id IN(" . $impid . ")"; 

    $r = @mysql_query ($q); /*Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο κε ηε ρξήζε  

    ηεο ζπλάξηεζεο mysql_query (). Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ην  

    αλαζέηνπκε ζε κηα κεηαβιεηή ($r). */ 

    if (isset($q)) 

   { 

       echo "<b>Ζ δηαγξαθή εθηειέζηεθε.</b>"; 

   } 

  } 

} 

/* Οξηζκφο ελφο εξσηήκαηνο Select ην νπνίν ιέεη ζηε βάζε φηη ζέινπκε 

    λα δνχκε θάζε ζηήιε θάζε γξακκήο ζηνλ πίλαθα mathimata. Οη εγγξαθέο  

    πνπ επηζηξέθνληαη πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο φπσο πξνζδηνξίδεηαη  

    απφ  ηνλ φξν ORDER BY, κε βάζε ηε ζεηξά ηελ νπνία θαηαρσξίζηεθαλ 

    (ε νπνία είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηε ζηήιε id ), μεθηλψληαο κε ηε ιηγφηεξν  

    πξφζθαηε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ φξν ASC, πνπ απνηειεί ζπληνκν- 

    γξαθία ηεο ιέμεο ascending (αχμνπζα).*/ 
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    $q = "SELECT * FROM mathimata ORDER BY id ASC"; 

    $r = @mysql_query ($q);  /*Σν απνηέιεζκα ηνπ Select αλαηίζεηαη ζε κηα  

    κεηαβιεηή ($r). */ 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="70%" cellpadding="4" border="1"  align="center"> 

<tr> 

      <td><b>ID</b></td> 

      <td><b>Μάζεκα</b></td> 

      <td><b>Σάμε</b></td> 

      <td><b>Έηνο</b></td> 

      <td><b>Δπηιεγκέλν</b></td> 

</tr>'; 

/* Γηα ηελ πξνζπέιαζε πνιιψλ γξακκψλ αλαθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ, 

    ζα πξέπεη λα δηαηξέμνπκε ηελ κεηαβιεηή  ($r) κε ηε βνήζεηα ελφο βξφρνπ 

    (while). Με θάζε επαλάιεςε ηνπ βξφρνπ, ε επφκελε γξακκή πιεξνθνξηψλ 

    κεηαηξέπεηαη ζε έλα πίλαθα κε φλνκα $row. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

    κέρξη λα κε βξεζνχλ άιιεο γξακκέο πιεξνθνξηψλ. */ 

while ($row = mysql_fetch_array($r)) { /* Καηά ηελ αλάθηεζε γξακκψλ απφ ηε  

βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηήιεο αθξηβψο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

echo ' 

<tr> 

      <td>' . $row['id'] . '</td> 

      <td>' . $row['mathima'] . '</td> 

      <td>' . $row['taxi'] . '</td> 

      <td>' . $row['year'] . '</td> 

      <td><input type="checkbox" name="id[]" value="' . $row['id'] . '"/> </td>    

</tr>'; } 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

mysql_free_result ($r); 

echo ' 
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</table> 

<br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="deletemarked" value="Γηαγξαθή Μαζήκαηνο!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο Δπηιεγκέλσλ"/>  

</div> 

</form>'; 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

diaheir_theory.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαρείξηζε Θεσξίαο</title> 

<!--Ζ ζειίδα απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή  

     λα  δηαρεηξηζηεί ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζεσξία φπσο 

     επηζπκεί.--> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαρείξηζε Θεσξίαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 
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         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_page.php" >Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /><br /> 

<center><h2>ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΧΡΗΑ</h2> 

<br><br><br> 

<a href="http://localhost/sxoleio/theory_list.php" ><input type="button" value="Πξνβνιή 

Θεσξίαο" /></a><br/><br/> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insert_theory.php"><input type="button" 

value="Πξνζζήθε Θεσξίαο" /></a><br/><br/> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_theory.php" ><input type="button" 

value="Γηαγξαθή Θεσξίαο" /></a><br/><br/> 

</center></div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 
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</body> 

</html> 

theory_list.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή  Θεσξίαο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Θεσξίαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_theory.php">Δπηζηξνθή</a> 
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<a href="http://localhost/sxoleio/insert_theory.php">Πξνζζήθε Θεσξίαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_theory.php">Γηαγξαθή Θεσξίαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /> 

<div align="left"><a href="http://localhost/sxoleio/download.php" ><input type="button" 

value="Download!"/></a></div> 

<?php    #theory_list.php 

 

   /* Απηφ ην ζελάξην δηαβάδεη εγγξαθέο απφ  

      ηνπο πίλαθεο mathimata θαη theory. */ 

    

echo '<h2><center>Γηαζέζηκε ζεσξία θαη εμέηαζε</center></h2>'; 

// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

   echo " \n "; 

// Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο: 

   $q = "SELECT t.id, m.mathima, m.taxi, t.activity_num, t.name, m.year  

   FROM mathimata m, theory t WHERE m.id=t.mathima_id ORDER BY t.id"; 

// Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

   $r = @mysql_query ($q); 

// Δκθάληζε ησλ εγγξαθψλ αλ εθηειέζηεθε ζσζηά: 

   if (  $r) { 

// Κεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Θεσξίαο</b></caption> 

   <tr><th>&nbsp;</th><th>Μάζεκα</th><th>Σάμε</th> 
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   <th>Δμέηαζε</th><th>Αξρείν</th><th>Έηνο</th></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row=mysql_fetch_array($r, MYSQL_ASSOC)) { 

        echo ' <tr>'; 

        echo '<td>' . $row['id'] . '</td>'; 

        echo '<td>' . $row['mathima'] . '</td>'; 

        echo '<td>' . $row['taxi'] . '</td>'; 

        echo '<td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td>'; 

        echo '<td><b>' . $row['name'] . '</b></td>'; 

        echo '<td align="center">' . $row['year'] . '</td>'; 

        echo '</tr>';} 

        echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  } else { 

// Γεκφζην κήλπκα: 

   echo '<p class="error"><b>Γελ ππάξρνπλ πξφζθαηεο θαηαρσξεκέλεο 

εγγξαθέο.</b></p>'; 

   echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

   /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

  }  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close($dbc); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

download.php 

<?php 
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   echo '<h2><a href="http://localhost/sxoleio/theory_list.php"> 

   Δπηζηξνθή</a></h2>'; 

?> 

<hr size="5"> 

<?php  # download.php 

 

     /* Με απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο/δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα  

         λα θαηεβάζεη απφ ηε βάζε ηελ ζεσξία πνπ επηζπκεί. */ 

 

 // χλδεζε κε ηε βάζε. 

    require_once ("connect.php"); 

 

 // Οξηζκφο ηνπ εξσηήκαηνο. 

    $query = "SELECT id, name  FROM theory"; 

    $result = mysql_query($query) or die('Error, query failed'); 

 

    if(mysql_num_rows($result)==0){  // Δαλ δελ ππάξρεη  

        echo "Database is empty <br>"; 

    } 

    else{ 

       while(list($id, $name) = mysql_fetch_array($result)){ 

            echo "<a href=\"download.php?id=\$id\">$name</a><br>"; 

        } 

    } 

 

    if(isset($_GET['id'])){ 

        $id    = $_GET['id'];    

        $query = "SELECT name, type, size, content FROM theory WHERE id = '$id'";        

        $result = mysql_query($query) or die('Error, query failed'); 

        list($name, $type, $size, $content) =  mysql_fetch_row($result); 

        header("Content-Disposition:attachment; filename=\"$name\""); 

        header("Content-type: $type"); 
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        header("Content-length: $size"); 

        print $content; 

    } 

 

exit(); 

mysql_close(); 

?> 

insert_theory.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Φφξκα Δηζαγσγήο Θεσξίαο</title> 

    <!-Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη κηα θφξκα γηα ηελ πξνζζήθε ηεο ζεσξίαο. 

         Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή/δάζθαιν λα αλαδεηήζεη  

         έλα αξρείν ζεσξίαο θαη λα ην "θνξηψζεη" ζηε βάζε. --> 

 <!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Φφξκα Δηζαγσγήο Θεσξίαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    
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<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_theory.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/theory_list.php">Πξνβνιή Θεσξίαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_theory.php">Γηαγξαθή Θεσξίαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /><a href="list_files.php"><input type="button" value="Βιέπε φια ηα αξρεία"/></a> 

<br /><br /> 

<center><h2>Πξνζζήθε Θεσξίαο</h2></center> 

<br /><br/> 

<!--Γεκηνπξγία θφξκαο γηα ηελ πξνζζήθε ζεσξίαο--> 

<!--Σν ηκήκα enctype ηεο αξρηθήο εηηθέηαο ηεο θφξκαο δείρλεη φηη ε θφξκα πξέπεη λα  

      ρεηξίδεηαη δηάθνξνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξρεία. Ζ θφξκα 

      πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν POST.--> 

<!--Ζ θξπθή είζνδνο MAX_FILE_SIZE είλαη έλαο πεξηνξηζκφο ηεο θφξκαο γηα ην 

κέγηζην  

      κέγεζνο ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Ζ είζνδνο file δεκηνπξγεί ζηε θφξκα ην 

θαηάιιειν 

      θνπκπί.--> 

<div id="form1" align="center"><form action="http://localhost/sxoleio/theory.php" 

method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 
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<fieldset><legend><b>Δπηιέμηε έλα αξρείν</b></legend> 

<p><b>Αξρείν:</b> <input type="file" name="name"/></p> 

</fieldset><br/><br /> 

<table> 

<tr><td>Μάζεκα:</td> 

<td><select name="mathima_id"> 

<option value=""></option> 

<option value="1">Μαζεκαηηθά Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="2">Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="3">Μαζεκαηηθά Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="4">Μαζεκαηηθά Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="5">Μαζεκαηηθά Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="6">Μαζεκαηηθά Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

</select></td></tr> 

<tr><td></td></tr><tr><td</td></tr> 

<tr><td></td></tr><tr><td</td></tr> 

<tr><td>Δμέηαζε:</td><td><select name="activity_num"> 

<option value=""></option> 

<option value="1">Δμέηαζε_1</option> 

<option value="2">Δμέηαζε_2</option> 

<option value="3">Δμέηαζε_3</option> 

<option value="4">Δμέηαζε_4</option> 

<option value="5">Δμέηαζε_5</option> 

<option value="6">Δμέηαζε_6</option> 

<option value="7">Δμέηαζε_7</option> 

<option value="8">Δμέηαζε_8</option> 

<option value="9">Δμέηαζε_9</option> 

<option value="10">Δμέηαζε_10</option> 

</select></td></tr> 

<tr><td></td></tr><tr><td</td></tr> 

<tr><td></td></tr><tr><td</td></tr> 

<tr><td>Όλνκα πγγξαθέα (*e-mail):</td> 
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<td><input type="text" name="author_email" size="40"  maxlength="40"></td></tr> 

</table><br/> 

<div align="center">  

<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2000000"> 

<input type="submit" name="upload" value="Πξνζζήθε Θεσξίαο!"/> 

<input type="reset" name="reset" value="Καζαξηζκφο"/></div> 

</form></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

theory.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνζζήθε Θεσξίαο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνζζήθε Θεσξίαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 
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</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insert_theory.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php   

 

// Υεηξηζκφο ιαζψλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php'); 

?> 

<?php   # theory.php 

 

     /* Απηφ ην ζελάξην δέρεηαη έλα αλέβαζκα αξρείνπ ζεσξίαο θαη κηα 

        εμέηαζε ελφο καζήκαηνο ηα νπνία απνζεθεχεη ζηε βάζε. */ 

 

   /* Όηαλ ππνβάιεηε ηε  θφξκα ην αξρείν πνπ αλέβεθε ζα απνζεθεπηεί  

       ζηελ ππεξθαζνιηθή κεηαβιεηή $_FILES. */ 

 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              136 

   if (isset($_POST['upload'])) { 

 

// Έιεγρνο αλ έρεη αλέβεη ην αξρείν. 

   if(isset($_POST['upload']) && $_FILES['name']['size'] > 0) 

  { 

  $fileName = $_FILES['name']['name']; 

  $tmpName  = $_FILES['name']['tmp_name']; 

  $fileType = $_FILES['name']['type']; 

  $fileSize = $_FILES['name']['size']; 

  $fp      = fopen($tmpName, 'r'); 

  $content = fread($fp, filesize($tmpName)); 

  $content = addslashes($content); 

  fclose($fp); 

  if(!get_magic_quotes_gpc()) 

  { 

     $fileName = addslashes($fileName); 

   }  

 

 // Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

   $errors=array(); 

 

 // Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

   if(!is_numeric($_POST['mathima_id'])) { 

    $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε έλα κάζεκα!</b>'; 

   } else { 

     $mathima_id = trim($_POST['mathima_id']); 

  }  

  if(!is_numeric($_POST['activity_num'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε κηα εμέηαζε!</b>';  

   } else { 

      $activity_num = trim($_POST['activity_num']); 

   }    
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  $author_email = $_POST['author_email']; 

  if(!empty($_POST['author_email'])) { 

  if(!filter_var($_POST['author_email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { 

  $errors[]="Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε έλα έγθπξν e-mail!"; 

  } 

} else { 

  $errors[]="Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε έλα e-mail!"; 

} 

 if (empty($errors)) { // Αλ φια είλαη εληάμεη.  

// Γεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο: 

   $q="INSERT INTO theory (id, mathima_id, activity_num, name, type, size, content, 

author_email, created)  

   VALUES('','$mathima_id','$activity_num', '$fileName', '$fileType', '$fileSize', '$content', 

'$author_email', NOW())";  

// Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

   $r = @mysql_query ($q); 

   if ($r) { // If it ran OK. 

// Δθηχπσζε κελχκαηνο. 

   echo "<br><b>Ζ εγγξαθή εθηειέζηεθε επηηπρψο!</b><br>"; 

   echo "<br><b>Σν αξρείν <font color=brown>$fileName</font>&nbsp;απνζεθεχηεθε 

ζηε βάζε.</b><br>"; 

   } else { //Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

// Γεκφζην κήλπκα. 

   echo '<h1><b>θάικα πζηήκαηνο!</b></h1> 

   <p class="error"><b>Γελ ήηαλ δπλαηφ λα εγγξαθείηε εμαηηίαο 

   ελφο ιάζνπο ζπζηήκαηνο.</b></p>'; 

// Μήλπκα απνζθαικάησζεο: 

    echo '<p>' . mysql_error($dbc) . 

    '<br/> <br/>Query: ' . $q . 

    '</p>'; 

} // Σέινο ζπλζήθεο if ($r). 

   mysql_close($dbc); //Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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   } else { //Αλαθνξά ζθαικάησλ. 

   echo '<h1><b>θάικα!</b></h1> 

   <p class="error"><b>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζθάικαηα:</b><br/>'; 

   foreach ($errors as $msg) { 

// Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 

   echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

   echo '</p><p><b>Παξαθαιψ μαλαπξνζπαζήζηε!</b></p><p><br/></p>'; 

  }//Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)). 

 } 

}//Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο. 

 ?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

list_files.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Λίζηα Αξρείσλ</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Λίζηα Αξρείσλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 
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         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insert_theory.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php # list_files.php 

 

  /* Απηφ ην ζελάξην εκθαλίδεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία ηεο  

      ζεσξίαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

 

// χλδεζε ζηε βάζε. 

$dbc = new mysqli('localhost', 'root', '', 'sxoleio'); 

 if(mysqli_connect_errno()) { 

     die("MySQL connection failed: ". mysqli_connect_error()); 

 } 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο γηα ηε ιίζηα φισλ ησλ ππαξρφλησλ αξρείσλ. 
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 $q= "SELECT id, name, type, size, author_email, created FROM theory"; 

 $result = $dbc->query($q); 

// Έιεγρνο αλ ήηαλ επηηπρέο. 

 if($result) { 

// Βεβαησζείηε φηη ππάξρνπλ αξρεία. 

   if($result->num_rows == 0) { 

   echo '<p>Γελ ππάξρνπλ αξρεία ζηε βάζε.</p>'; 

   } 

   else { 

// Γεκηνπξγία πίλαθα. 

   echo '<h2><center>Αξρεία Θεσξίαο</center></h2>'; 

   echo '<br>'; echo '<br>'; 

   echo '<table width="100%"> 

   <tr> 

      <td><b>Όλνκα Αξρείνπ</b></td> 

      <td><b>Σχπνο</b></td> 

      <td><b>Μέγεζνο (bytes)</b></td> 

      <td><b>πγγξαθέαο</b></td> 

      <td><b>Γεκηνπξγήζεθε</b></td> 

      <td><b>&nbsp;</b></td> 

   </tr>'; 

// Δκθάληζε θάζε αξρείν. 

   while($row = $result->fetch_assoc()) { 

   echo " 

     <tr> 

        <td>{$row['name']}</td> 

        <td>{$row['type']}</td> 

        <td>{$row['size']}</td> 

        <td>{$row['author_email']}</td> 

        <td>{$row['created']}</td> 

    </tr>"; 

    } 
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// Σχπσζε θάζε αξρείν. 

   while($row = $result->fetch_assoc()) { 

   echo " 

     <tr> 

       <td>{$row['name']}</td> 

       <td>{$row['mime']}</td> 

       <td>{$row['size']}</td> 

       <td>{$row['created']}</td> 

       <td><a href='get_file.php?id={$row['id']}'>Download</a></td> 

      </tr>"; 

      } 

// Κιείζηκν Πίλαθα. 

   echo '</table>'; 

 } 

// Απειεπζέξσζε Πφξσλ. 

   $result->free(); 

 } 

 else 

 { 

     echo 'Error! SQL query failed:'; 

     echo "<pre>{$dbc->error}</pre>"; 

 } 

// Κιείζηκν ηεο mysql ζχλδεζεο. 

 $dbc->close(); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

del_theory.php 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Θεσξίαο</title> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαγξαθή Θεσξίαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_theory.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/theory_list.php">Πξνβνιή Θεσξίαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insert_theory.php">Πξνζζήθε Θεσξίαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 
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<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  #del_theory.php 

 

    echo "<p><center><h2>Γηαγξαθή Θεσξίαο</h2></center></p>"; 

    echo '<br />'; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   ini_set ('display_errors', 1); 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); // Να κε θαίλνληαη εηδνπνηήζεηο. 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

   if (isset($_POST['submit'])) { 

// Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πξνο ην παξφλ. 

   $problem = FALSE; 

// Έιεγρνο εγθπξφηεηαο γηα ηνλ θσδηθφ. 

   if (empty ($_POST['id'])) { 

       $problem = TRUE; 

       print '<p><b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε έλα θσδηθφ!</b></p>'; 

   } 

   if (!$problem) { // Αλ φια είλαη εληάμεη.  

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php'); 

// Γεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο: 

   $q = "DELETE FROM theory WHERE id='{$_POST['id']}'"; 

   $r = mysql_query ($q); // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

// Αλαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο. 

   if (mysql_affected_rows() == 1) { 

   header ("Location: http://localhost/sxoleio/theory_list.php"); 

      //print '<p><b>Ζ ζεσξία δηαγξάθηεθε!</b></p>'; 

   } else { 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              144 

       print "<p><b>Γελ ήηαλ δπλαηφ λα δηαγξαθεί ε ζεσξία γηαηί: 

   <b>" . mysql_error() . "</b> 

   Σν εξψηεκα ήηαλ $q.</b></p>"; 

   } 

  } else { 

 } 

} // Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο. 

?> 

<!--Γεκηνπξγία θφξκαο γηα ηελ δηαγξαθή ζεσξίαο--> 

<div id="form1" align="center"><form action="del_theory.php" method="post"> 

<table> 

<tr><td>ID:</td><td><input type="text" name="id" size="15"/></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="submit" 

value="Γηαγξαθή Θεσξίαο!" /> 

<input type="button" name="cansel" value="Αθχξσζε!" /></td></tr> 

</table></form></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

diaheir_activities.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ</title> 

 

    <!--Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη έλα ζχλνιν θνπκπηψλ - ζπλδέζκσλ γηα ηελ  

         επηινγή ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.--> 
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<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br><br> 
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<center><h2><b>ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ</b></h2></center> 

<br><br> 

<center><a href="http://localhost/sxoleio/insindex_act1.php" ><input type="button" 

value="Δηζαγσγή Γξαζηεξηφηεηαο"/></a><br><br> 

<a href="http://localhost/sxoleio/activities1_list.php" ><input type="button" 

value="Δκθάληζε Γξαζηεξηνηήησλ"/></a><br><br> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_activities.php" ><input type="button" 

value="Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο"/></a></center> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

insindex_act1_php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Φφξκα Δηζαγσγήο Γξαζηεξηφηεηαο</title> 

 

<!--Ζ ζειίδα απηή εκθαλίδεη κηα θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή κηαο  

      δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ηεο θφξκαο ζε  

      έλα ζελάξην ρεηξηζκνχ.--> 

 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Φφξκα Δηζαγσγήο Γξαζηεξηφηεηαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     
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         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_activities.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/activities1_list.php">Πξνβνιή Γξαζηεξηνηήησλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_activities.php">Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br><br> 

<center><h2><b><u>Δηζαγσγή Πεξηερνκέλνπ 

Γξαζηεξηφηεηαο</u></b></h2></center><br/> 

<!--Γεκηνπξγία θφξκαο--> 

<div id="form1"><form action="http://localhost/sxoleio/insert_act1.php" method="post" > 

<fieldset><legend><b>Δπέιεμε κάζεκα θαη εμέηαζε</b></legend> 

<p>Μάζεκα: 
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<select name="mathima_id"> 

<option value=""></option> 

<option value="1">Μαζεκαηηθά Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="2">Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="3">Μαζεκαηηθά Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="4">Μαζεκαηηθά Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="5">Μαζεκαηηθά Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="6">Μαζεκαηηθά Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

</select></p> 

<p>Δμέηαζε:<select name="activity_num"> 

<option value=""></option> 

<option value="1">Δμέηαζε_1</option> 

<option value="2">Δμέηαζε_2</option> 

<option value="3">Δμέηαζε_3</option> 

<option value="4">Δμέηαζε_4</option> 

<option value="5">Δμέηαζε_5</option> 

<option value="6">Δμέηαζε_6</option> 

<option value="7">Δμέηαζε_7</option> 

<option value="8">Δμέηαζε_8</option> 

<option value="9">Δμέηαζε_9</option> 

<option value="10">Δμέηαζε_10</option> 

</select></p> 

</fieldset> 

<br /> 

<!--Γεκηνπξγία πίλαθα--> 

<table>  

<tr><td>Δξψηεζε:</td><td><input type="text" name="q1"  size="150" 

maxlength="350"/></td></tr> 

<tr><td>Απάληεζε&nbsp;1:</td><td><input type="text" name="an1" size="55" 

maxlength="100"/></td></tr> 

<tr><td>Απάληεζε&nbsp;2:</td><td><input type="text" name="an2" size="55" 

maxlength="100"/></td></tr> 
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<tr><td>Απάληεζε&nbsp;3:</td><td><input type="text" name="an3" size="55" 

maxlength="100"/></td></tr> 

<tr><td>Απάληεζε&nbsp;4:</td><td><input type="text" name="an4" size="55" 

maxlength="100"/></td></tr> 

<tr><td>σζηή&nbsp;Απάληεζε:</td><td><select name="r_an1"> 

<option value=""></option><option value="1">1</option><option value="2">2</option> 

<option value="3">3</option><option value="4">4</option></select></td></tr> 

<tr><td>Βαζκφο&nbsp;(κνλάδεο):</td><td><select name="bathmos"> 

<option value=""></option> 

<option value="2">2</option><option value="3">3</option><option 

value="4">4</option> 

<option value="5">5</option></select></td></tr> 

</table> 

<p align="center"><input type="submit" name="submit"  value="Γεκηνπξγία"/> 

<input type="hidden" name="submitted"  value="TRUE"/> 

<input type="reset" name="reset" value="Καζαξηζκφο"/></p> 

</form></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

insert_act1.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνζζήθε Γξαζηεξηφηεηαο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 
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          msg = " Πξνζζήθε Γξαζηεξηφηεηαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insindex_act1.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # insert_act1.php 

 

     /* Απηφ ην ζελάξην ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα κηαο θφξκαο 

         θαη ηα απνζεθεχεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. */ 
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// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

   if (isset($_POST['submitted'])) { 

// Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

   $errors=array(); 

// Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

  if(!is_numeric($_POST['mathima_id'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε έλα κάζεκα!</b>'; 

 } else { 

   $mathima_id = trim($_POST['mathima_id']); 

 }    

 if(!is_numeric($_POST['activity_num'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε κηα εμέηαζε!</b>'; 

 } else { 

   $activity_num = trim($_POST['activity_num']); 

 }    

  if(empty($_POST['q1'])) { 

    $errors[]='<b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα εθθψλεζε!</b>'; 

 } else { 

   $q1 = trim($_POST['q1']); 

 }    

 if(empty($_POST['an1'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα πηζαλή απάληεζε&nbsp;1!</b>'; 

 } else { 

   $an1 = trim($_POST['an1']); 

 }    

 if(empty($_POST['an2'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα πηζαλή απάληεζε&nbsp;2!</b>'; 

 } else { 

   $an2 = trim($_POST['an2']); 

 }    

 if(empty($_POST['an3'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα πηζαλή απάληεζε&nbsp;3!</b>'; 
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 } else { 

   $an3 = trim($_POST['an3']); 

 }    

 if(empty($_POST['an4'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα πηζαλή απάληεζε&nbsp;4!</b>'; 

 } else { 

   $an4 = trim($_POST['an4']); 

 }    

 if(empty($_POST['r_an1'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε!</b>'; 

 } else { 

   $r_an1 = trim($_POST['r_an1']); 

 }    

 if(empty($_POST['bathmos'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε βαζκφ!</b>'; 

 } else { 

   $bathmos = trim($_POST['bathmos']); 

 }    

 if (empty($errors)) { // Αλ φια είλαη εληάμεη.  

  require_once 

  ('connect.php');//χλδεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

// Γεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο: 

$q="INSERT INTO activities1 (id, mathima_id, activity_num, q1, an1,  

an2, an3, an4, r_an1, bathmos) VALUES ('', '$mathima_id', '$activity_num', '$q1',  

'$an1', '$an2', '$an3', '$an4', '$r_an1', '$bathmos')";  

$r = @mysql_query ($q); 

//Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

  if ($r) { // If it ran OK. 

// Δθηχπσζε κελχκαηνο. 

   echo '<p><b>Ζ πξνζζήθε δξαζηεξηφηεηαο εθηειέζηεθε 

επηηπρψο!</b></p><p><br/></p>'; 

   } else { //Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 
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// Γεκφζην κήλπκα. 

 echo '<h1><b>θάικα πζηήκαηνο</b></h1> 

 <p class="error"><b>Γελ ήηαλ δπλαηφ λα εθηειεζηεί ε πξνζζήθε δξαζηεξηφηεηαο 

εμαηηίαο ελφο ιάζνπο ζπζηήκαηνο.</b></p>'; 

// Μήλπκα απνζθαικάησζεο: 

  echo '<p>' . mysql_error($dbc) . 

  '<br/> <br/>Query: ' . $q . 

  '</p>'; 

} // Σέινο ζπλζήθεο if ($r). 

      mysql_close($dbc); //Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 } else { //Αλαθνξά ζθαικάησλ. 

   echo '<h1><b>θάικα!</font></h1> 

   <p class="error"><b>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζθάικαηα:</b><br/>'; 

   foreach ($errors as $msg) { 

   //Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 

   echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

   //echo '</p><p>Παξαθαιψ μαλαπξνζπαζήζηε.</p><p><br/></p>'; 

 }//Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)). 

}//Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο. 

 ?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

activities1_list.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Γξαζηεξηνηήησλ</title> 
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<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Γξαζηεξηνηήησλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_activities.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/insindex_act1.php">Δηζαγσγή Γξαζηεξηφηεηαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/del_activities.php">Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar6.php"); ?> 
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<div id="content6"> 

<?php    # activities1_list.php 

 

   /* Απηφ ην ζελάξην δηαβάδεη εγγξαθέο απφ  

      ηνπο πίλαθεο mathimata θαη activities. */ 

    

echo '<h2><center>Πξνβνιή ησλ ηξερφλησλ δξαζηεξηνηήησλ</center></h2>'; 

// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα: 

   $q = "SELECT a.id, mathima, taxi, year, activity_num, q1,  

   an1, an2, an3, an4, r_an1, bathmos FROM mathimata m, activities1 a WHERE 

m.id=a.mathima_id  

   ORDER BY id, mathima, taxi, year, activity_num, q1, an1, an2, an3, an4, r_an1, 

bathmos"; 

 // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

    $r = @mysql_query ($q); 

// Δκθάληζε ησλ εγγξαθψλ αλ εθηειέζηεθε ζσζηά: 

   if (  $r) { 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Γξαζηεξηνηήησλ</b></caption> 

   <td>&nbsp;</td><td align="center"><b>Μάζ.</b></td><td 

align="center"><b>Σάμε</b></td> 

   <td align="center"><b>Έηνο</b></td><td><b>Δμέη.</b></td> 

   <td align="center"><b>Δθθψλεζε</b></td><td align="center"><b>Απάληεζε 

1</b></td> 

   <td align="center"><b>Απάληεζε 2</b></td><td align="center"><b>Απάληεζε 

3</b></td> 

   <td align="center"><b>Απάληεζε 4</b></td><td align="center"><b>. Απ.</b></td> 

   <td align="center"><b>Βαζ.</b></td></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row=mysql_fetch_array($r, MYSQLI_ASSOC)) { 
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       echo ' <tr>'; 

       echo '<td>' . $row['id'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['mathima'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['taxi'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['year'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['q1'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['an1'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['an2'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['an3'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['an4'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['r_an1'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['bathmos'] . '</td>'; 

       echo '</tr>';} 

       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

  mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  } else { 

echo '<p class="error"><b>Γελ ππάξρνπλ πξφζθαηεο θαηαρσξεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο.</b></p>'; 

echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

/><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

}  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close($dbc); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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del_activities.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/diaheir_activities.php">Δπηζηξνθή</a>      

<a href="http://localhost/sxoleio/insindex_act1.php">Δηζαγσγή Γξαζηεξηφηεηαο</a>    

<a href="http://localhost/sxoleio/activities1_list.php">Πξνβνιή Γξαζηεξηνηήησλ</a> 
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<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar6.php"); ?> 

<div id="content6"> 

<?php    # del_activities.php 

 

   // Απηή ε ζειίδα δηαγξάθεη κηα δξαζηεξηφηεηα απφ ηε βάζε νξηζηηθά. 

 

   echo '<h2><center>Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο</center></h2>'; 

// χλδεζε κε ηε βάζε: 

   require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο  ηεο θφξκαο. 

   if (isset ($_POST['deletemarked'])) { 

   $id = $_POST['id'];   

   if (empty ($id) || $id == 0) 

  { 

       echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 

  } 

  else { 

  $impid = implode(", ",$id); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα: 

   $q ="DELETE FROM activities1 WHERE id IN(" . $impid . ")"; 

   $r = @mysql_query ($q); // Δθηέιεζε εξσηήκαηνο. 

   if (isset($q)) 

  { 

      echo "<h2>Ζ δηαγξαθή εθηειέζηεθε.</h2>"; 

  } 

 } 

} 
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// Οξίδσ έλα εξψηεκα Select. 

   $q = "SELECT * FROM activities1 ORDER BY id ASC"; 

   $r = @mysql_query ($q); // Δαλ εθηειεζηεί ην εξψηεκα 

// Γεκηνπξγία ηεο θφξκαο. 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="60%" cellpadding="2" border="1"  align="center"> 

<tr> 

      <td align="center"><b>id</b></td> 

      <td align="center"><b>Κσδ. Μαζ.</b></td> 

      <td align="center"><b>Κσδ. Δμέη.</b></td> 

      <td align="center"><b>Δθθψλεζε</b></td> 

      <td align="center"><b>Απάληεζε 1</b></td> 

      <td align="center"><b>Απάληεζε 2</b></td> 

      <td align="center"><b>Απάληεζε 3</b></td> 

      <td align="center"><b>Απάληεζε 4</b></td> 

      <td align="center"><b>σζηή Απ.</b></td> 

      <td align="center"><b>Βαζ.</b></td> 

      <td align="center"><b>Δπηι.</b></td> 

</tr>'; 

while ($row = mysql_fetch_array($r, MYSQL_ASSOC)) { 

echo ' 

<tr> 

      <td>' . $row['id'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['mathima_id'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td> 

      <td>' . $row['q1'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['an1'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['an2'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['an3'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['an4'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['r_an1'] . '</td> 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                             Σακβαθνιφγνπ Ξαθνπζηή

  

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ                                                                                                                                              160 

      <td align="center">' . $row['bathmos'] . '</td> 

      <td><input type="checkbox" name="id[]" value="' . $row['id'] . '"/> </td>    

</tr>'; } 

mysql_free_result ($r); 

echo ' 

</table> 

<br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="deletemarked" value="Γηαγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο Δπηιεγκέλσλ"/>  

</div> 

</form>'; 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

viewers.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Απνηειέζκαηα Μαζεηψλ</title> 

 

 <!--Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα  

      επηιέμεη λα εθηειέζεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε 

      ελφο καζήκαηνο.--> 

 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 
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          msg = " Απνηειέζκαηα Μαζεηψλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br /><center><h2>ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΑΘΖΣΧΝ</h2> 

<br /><br /> 

<p><a href="http://localhost/sxoleio/viewres1.php"><input type="button" 

value="Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ αλα Μάζεκα θαη Δμέηαζε"/></a></p> 
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<p><a href="http://localhost/sxoleio/viewres3.php"><input type="button" 

value="Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ αλα Μάζεκα"/></a></p> 

<p><a href="http://localhost/sxoleio/delapotel.php"><input type="button" 

value="Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο"/></a></p> 

<p><a href="http://localhost/sxoleio/delanswers.php"><input type="button" 

value="Γηαγξαθή Απαληήζεσλ"/></a></p></center> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

viewres1.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    
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<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres3.php">Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ αλα 

Μάζεκα</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/delapotel.php">Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/delanswers.php">Γηαγξαθή Απαληήζεσλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<center><div><h2><u>Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ</u></h2></div></center><br /><br /> 

<div id="form1" align="center"><form action="viewres1.php" method="post"> 

<table> 

<tr><td><select name="mathima_id"> 

<option value="" selected>Δπηιέμηε Μάζεκα</option> 

<option value="1">--Μαζεκαηηθά Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="2">--Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="3">--Μαζεκαηηθά Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="4">--Μαζεκαηηθά Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="5">--Μαζεκαηηθά Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="6">--Μαζεκαηηθά Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

</select></td></tr></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td><select name="activity_num"> 
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<option value="" selected>Δπηιέμηε Δμέηαζε</option> 

<option value="1">--Δμέηαζε_1--</option> 

<option value="2">--Δμέηαζε_2--</option> 

<option value="3">--Δμέηαζε_3--</option> 

<option value="4">--Δμέηαζε_4--</option> 

<option value="5">--Δμέηαζε_5--</option> 

<option value="6">--Δμέηαζε_6--</option> 

<option value="7">--Δμέηαζε_7--</option> 

<option value="8">--Δμέηαζε_8--</option> 

<option value="9">--Δμέηαζε_9--</option> 

<option value="10">--Δμέηαζε_10--</option> 

</select></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td ><input type='submit' name='submit' value="Πξνβνιή!" />&nbsp;</td></tr> 

<tr><td</td></tr><tr><td</td></tr> 

</table></form></div><br /><br/> 

<!--Γεκηνπξγία Ζκεξνκελίαο--> 

<script language="JavaScript"> 

var now = new Date(); 

var days = new Array('Κπξηαθή', 'Γεπηέξα', 'Σξίηε', 'Σεηάξηε',  

'Πέκπηε', 'Παξαζθεπή', 'άββαην'); 

var months = new Array('Ηαλνπαξίνπ', 'Φεβξνπαξίνπ', 'Μαξηίνπ', 'Απξηιίνπ', 

'Ματνπ', 'Ηνπλίνπ', 'Ηνπιίνπ', 'Απγνχζηνπ', 'επηεκβξίνπ', 'Οθησβξίνπ', 'Ννεκβξίνπ', 

'Γεθεκβξίνπ');  

var date = ((now.getDate()<10)?"0":"")+now.getDate(); // Ζ πξψηε εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο, ε Κπξηαθή μεθηλάεη κε κεδέλ.  

function fourdigits(number) { // Υξεηαδφκαζηε 4 ςεθία γηα ην κήλα. 

return (number < 1000)? number + 1900 : number; 

} 

today = days[now.getDay()] + " " + date + " " + months[now.getMonth()] +  

" " + (fourdigits(now.getYear())); 

document.write(today); 

</script> 
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<?php # viewres1.php 

 

   /* Σν ζελάξην απηφ πξνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. */ 

 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

   if (isset($_POST['submit'])) { 

// Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

  $errors=array(); 

// Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

   if(!is_numeric($_POST['mathima_id'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε έλα κάζεκα!</b>'; 

 } else { 

   $mathima_id = trim($_POST['mathima_id']); 

 }  

 if(!is_numeric($_POST['activity_num'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε κηα εμέηαζε!</b>';  

 } else { 

   $activity_num = trim($_POST['activity_num']); 

 }    

 if (empty($errors)){   

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα γηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ πίλαθα mathimata: 

     $q = "SELECT u.name, u.surname, m.mathima, m.taxi, a.activity_num, a.plquestion, 

     a.plrightan, a.sum, a.totalb FROM users u, mathimata m, apotelesma a WHERE 

     m.id=a.mathima_id AND u.username=a.username  AND a.mathima_id=" 

.$mathima_id. "  

     AND a.activity_num=" .$activity_num. ""; 

 // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

    if ($r = @mysql_query ($q)) { 
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    echo "<br /><br />"; 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table width="240" align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Μαζεηή</b></caption> 

   

<tr><th>Όλνκα</th><th>Δπψλπκν</th><th>Μάζεκα</th><th>Σάμε</th><th>Δμέηαζε</th> 

   <th>Πιήζνο Δξσηήζεσλ</th><th>Πιήζνο σζηψλ Απαληήζεσλ</th><th>πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

   σζηψλ Απαληήζεσλ</th><th>πλνιηθή Βαζκνινγία Απαληήζεσλ</th><th>Δπηηπρία 

(%)</th></tr>'; 

// Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

   while ($row = mysql_fetch_array($r)) { 

     $success = 0; 

     if ($row['totalb']!=0) 

     $success = ($row['sum'] / $row['totalb']) * 100; 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td>' . $row['name'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['surname'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['mathima'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['taxi'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['plquestion'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['plrightan'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['sum'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['totalb'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' .$success. '</td>'; 

       echo '</tr>';} 

       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  } else { 
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  echo '<p class="error"><b>Ξαλαπξνζπάζεζε.</b></p>'; 

  echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

  /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

 }  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 

 } else { //Αλαθνξά ζθαικάησλ. 

 echo '<h1><b>θάικα!</b></h1> 

 <p class="error"><b>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζθάικαηα:</b><br/>'; 

 foreach ($errors as $msg) { 

// Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 

 echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

 } //Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)). 

} //Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο.   

?> 

<br/><br/><center><input type="button" name="printButton" value="Δθηχπσζε" 

onClick="javascript:  

window.print();"></center><br /> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

viewres3.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο- "; 
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pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres1.php">Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ αλα Μάζεκα 

θαη Δμέηαζε</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/delapotel.php">Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/delanswers.php">Γηαγξαθή Απαληήζεσλ</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<center><div><h2><u>Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ</u></h2></div></center><br /><br /> 

<div id="form1" align="center"><form action="viewres3.php" method="post"> 
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<table> 

<tr><td><select name="mathima_id"> 

<option value="" selected>Δπηιέμηε Μάζεκα</option> 

<option value="1">--Μαζεκαηηθά Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="2">--Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="3">--Μαζεκαηηθά Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="4">--Μαζεκαηηθά Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="5">--Μαζεκαηηθά Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="6">--Μαζεκαηηθά Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

</select></td></tr></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td ><input type='submit' name='submit' value="Πξνβνιή!"/>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td</td></tr><tr><td</td></tr></table></form> 

</div> <br /> 

<!--Γεκηνπξγία Ζκεξνκελίαο--> 

<script language="JavaScript"> 

var now = new Date(); 

var days = new Array('Κπξηαθή', 'Γεπηέξα', 'Σξίηε', 'Σεηάξηε',  

'Πέκπηε', 'Παξαζθεπή', 'άββαην'); 

var months = new Array('Ηαλνπαξίνπ', 'Φεβξνπαξίνπ', 'Μαξηίνπ', 'Απξηιίνπ', 

'Ματνπ', 'Ηνπλίνπ', 'Ηνπιίνπ', 'Απγνχζηνπ', 'επηεκβξίνπ', 'Οθησβξίνπ', 'Ννεκβξίνπ', 

'Γεθεκβξίνπ');  

var date = ((now.getDate()<10)?"0":"")+now.getDate(); // Ζ πξψηε εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο, ε Κπξηαθή μεθηλάεη κε κεδέλ.  

function fourdigits(number) { // Υξεηαδφκαζηε 4 ςεθία γηα ην κήλα. 

return (number < 1000)? number + 1900 : number; 

 } 

today = days[now.getDay()] + " " + date + " " + months[now.getMonth()] +  

" " + (fourdigits(now.getYear())); 

document.write(today); 

</script> 

<?php # viewres3.php 
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   /* Σν ζελάξην απηφ πξνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. */ 

 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

  if (isset($_POST['submit'])) { 

// Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

  $errors=array(); 

// Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

   if(!is_numeric($_POST['mathima_id'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε έλα κάζεκα!</b>'; 

 } else { 

   $mathima_id = trim($_POST['mathima_id']); 

 }  

 if (empty($errors)){   

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

   require_once ("connect.php"); 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα γηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ απφ ηoπο πίλαθεο mathimata, 

users θαη apotelesma: 

    $q = "SELECT u.name, u.surname, m.mathima, m.taxi, a.activity_num, a.plquestion, 

    a.plrightan, a.sum, a.totalb FROM users u, mathimata m, apotelesma a WHERE 

    m.id=a.mathima_id AND u.username=a.username  AND a.mathima_id=" 

.$mathima_id. " 

    ORDER BY u.name, u.surname, m.mathima, m.taxi, a.activity_num, a.plquestion, 

    a.plrightan, a.sum, a.totalb"; 

 // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο: 

    if ($r = @mysql_query ($q)) { 

    echo "<br /><br />"; 

// Δπηθεθαιίδα πίλαθα: 

   echo '<table width="240" align="center" border="1"> 

   <caption><b>Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Μαζεηή</b></caption> 
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<tr><th>Όλνκα</th><th>Δπψλπκν</th><th>Μάζεκα</th><th>Σάμε</th><th>Δμέηαζε</th> 

   <th>Πιήζνο Δξσηήζεσλ</th><th>Πιήζνο σζηψλ Απαληήζεσλ</th><th>πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

   σζηψλ Απαληήζεσλ</th><th>πλνιηθή Βαζκνινγία Απαληήζεσλ</th><th>Δπηηπρία 

(%)</th></tr>'; 

 // Πξνζθφκηζε θαη εθηχπσζε φισλ ησλ εγγξαθψλ: 

    while ($row = mysql_fetch_array($r)) { 

    $success = 0; 

    if ($row['totalb']!=0) 

    $success = ($row['sum'] / $row['totalb']) * 100; 

       echo ' <tr>'; 

       echo '<td>' . $row['name'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['surname'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['mathima'] . '</td>'; 

       echo '<td>' . $row['taxi'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['plquestion'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['plrightan'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['sum'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' . $row['totalb'] . '</td>'; 

       echo '<td align="center">' .$success. '</td>'; 

       echo '</tr>';} 

       echo '</table>' ;  // Κιείζηκν ηνπ πίλαθα. 

// Απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

// Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  } else { 

  echo '<p class="error"><b>Ξαλαπξνζπάζεζε.</b></p>'; 

  echo '<p>' . mysql_error($dbc) . '<br  

  /><br />Query: ' . $q . '</p>'; 

  }  // Σέινο ηεο ζπλζήθεο IF ($r). 
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} else { //Αλαθνξά ζθαικάησλ. 

   echo '<h1><b>θάικα!</b></h1> 

   <p class="error"><b>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζθάικαηα:</b><br/>'; 

   foreach ($errors as $msg) { 

   //Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 

   echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

 } //Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)). 

} //Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο.   

?> 

<div>&nbsp;</div> 

<div><center><input type="button" name="printButton" value="Δθηχπσζε" 

onClick="javascript:  

window.print();"></center></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

delapotel.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο- "; 

pos = 0; 
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         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres1.php">Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο αλα Μάζεκα 

θαη Δμέηαζε</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres3.php">Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο αλα 

Μάζεκα</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/delanswers.php">Γηαγξαθή Απαληήζεσλ 

Μαζεηψλ</a>  

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a>  

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php    # del_apotel.php 

 

   // Σν ζελάξην απηφ δηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. 
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  echo "<p><center><h2>Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο</h2></center></p>"; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

   if (isset ($_POST['deletemarked'])) { 

   $id = $_POST['id'];   

   if (empty ($id) || $id == 0) 

  { 

     echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 

  } 

  else { 

  $impid = implode(", ",$id); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα Delete. 

   $q ="DELETE FROM apotelesma WHERE id IN(" . $impid . ")"; 

   $r = @mysql_query ($q); /* Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ην  

   αλαζέηνπκε ζε κηα κεηαβιεηή ($r). */ 

   if (isset($q)) 

  { 

       echo "<b>Ζ δηαγξαθή απνηειέζκαηνο εθηειέζηεθε.</b>"; 

  } 

 } 

} 

/* Οξίδσ έλα εξψηεκα Select γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ  

    πίλαθα apotelesma. */ 

    $q = "SELECT * FROM apotelesma"; 

    $r = @mysql_query ($q); 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="60%" cellpadding="2" border="1"  align="center"> 
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<tr> 

      <td><b>ID</b></td> 

      <td><b>Username</b></td> 

      <td><b>Κσδηθφο Μαζήκαηνο</b></td> 

      <td><b>Κσδηθφο Δμέηαζεο</b></td> 

      <td><b>Πιήζνο Δξσηήζεσλ</b></td> 

      <td><b>Πιήζνο Απαληήζεσλ</b></td> 

      <td><b>Βαζκνινγία σζηψλ Απαληήζεσλ</b></td> 

       <td><b>πλνιηθή Βαζκνινγία Απαληήζεσλ</b></td> 

      <td><b>Δπηιεγκέλν</b></td> 

</tr>'; 

while ($row = mysql_fetch_array($r)) {  /* Καηά ηελ αλάθηεζε γξακκψλ απφ ηε  

βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηήιεο αθξηβψο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

echo ' 

<tr> 

<td>' . $row['id'] . '</td><td>' . $row['username'] . '</td> 

<td align="center">' . $row['mathima_id'] . '</td> 

<td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td> 

<td align="center">' . $row['plquestion'] . '</td> 

<td align="center">' . $row['plrightan'] . '</td> 

<td align="center">' . $row['sum'] . '</td> 

<td align="center">' . $row['totalb'] . '</td> 

<td><input type="checkbox" name="id[]" value="' . $row['id'] . '"/></td></tr>';} 

// Απνδέζκεπζε πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

echo ' 

</table><br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="deletemarked" value="Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο "/>  

</div> 
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</form>'; 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

delanswers.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαγξαθή Απαληήζεσλ</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαγξαθή Απαληήζεσλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 
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<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres1.php">Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ αλα Μάζεκα 

θαη Δμέηαζε</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/viewres3.php">Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ αλα 

Μάζεκα</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/delapotel.php">Γηαγξαθή Απνηειέζκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar6.php"); ?> 

<div id="content6"> 

<?php  # delanswers.php 

 

   // Απηή ε ζειίδα δηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ελφο καζεηή απφ ηε βάζε.  

 

   echo '<center><h2>Γηαγξαθή Απαληήζεσλ Μαζεηψλ</h2></center>'; 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

      require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

   if (isset ($_POST['delete'])) { 

  $id = $_POST['id'];   

  if (empty ($id) || $id == 0) 

 { 

     echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 

 } 
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 else { 

 $impid = implode(", ",$id); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα Delete. 

   $q ="DELETE FROM answers WHERE id IN(" . $impid . ")"; 

   $r = @mysql_query ($q); /* Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ην  

   αλαζέηνπκε ζε κηα κεηαβιεηή ($r). */ 

   if (isset($q)) 

   { 

        echo "<b>Ζ δηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ εθηειέζηεθε.</b>"; 

   } 

  } 

} 

/* Οξίδσ έλα εξψηεκα Select γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ  

    πίλαθα answers πνπ αθνξά κφλν ηηο απαληήζεηο. */ 

    $q = "SELECT * FROM answers"; 

    $r = @mysql_query ($q); 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="60%" cellpadding="2" border="1"  align="center"> 

<tr> 

      <td><strong>ID</strong></td> 

      <td><strong>Username</strong></td> 

      <td><strong>Κσδηθφο Μαζήκαηνο</strong></td> 

      <td><strong>Κσδηθφο Δμέηαζεο</strong></td> 

      <td><strong>Δθθσλήζεηο</strong></td> 

      <td><strong>Απαληήζεηο</strong></td> 

      <td><strong>Υαξαθηεξηζκφο</strong></td> 

      <td><strong>Βαζκφο</strong></td> 

      <td><strong>Δπηιεγκέλν</strong></td> 

</tr>'; 

while ($row = mysql_fetch_array($r)) {  /* Καηά ηελ αλάθηεζε γξακκψλ απφ ηε  

βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηήιεο αθξηβψο φπσο απηέο 
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νξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

echo ' 

<tr> 

      <td>' . $row['id'] . '</td> 

      <td>' . $row['username'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['mathima_id'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['activity_num'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['question'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['answer'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['riwr'] . '</td> 

      <td align="center">' . $row['bathmos'] . '</td> 

      <td><input type="checkbox" name="id[]" value="' . $row['id'] . '"/></td>    

</tr>'; } 

  

// Απνδέζκεπζε πφξσλ. 

mysql_free_result ($r); 

echo ' 

</table> 

<br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="delete" value="Γηαγξαθή Απαληήζεσλ!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο "/>  

</div> 

</form>'; 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

search_users.php 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Αλαδήηεζε Υξεζηψλ</title> 

<!--Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν / δηαρεηξηζηή λα  

     αλαδεηήζεη ην πξνθίι ελφο καζεηή. --> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Αλαδήηεζε Υξεζηψλ- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php" >Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/admin_page.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php" >Έμνδνο</a> 

</div> 
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<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<center><h2>ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΥΡΖΣΧΝ</h2> 

<br><br><br> 

<!--Γεκηνπξγία θφξκαο γηα πξφζβαζε ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε.--> 

<div id="form1" align="center"><h4>Αλαδεηήζηε έλα ρξήζηε παξαθάησ:</h4> 

<form  action="http://localhost/sxoleio/profil1.php" method="get"> 

   <table> 

       <tr><td>Κσδηθφο Πξφζβαζεο:</td><td><input type="text" 

name="username"/></td></tr> 

      <tr><td><input type="submit" name="submit" value="Πξνβνιή Πξνθίι!"/></td></tr> 

   </table> 

</form></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

profil1.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>></?php echo $name; ?>  <?php echo $surname; ?>Πξνθίι</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<!--Γεκηνπξγία Κπιηφκελνπ Μελχκαηνο--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνθίι Υξεζηψλ- "; 
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pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/search_user.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  #profil1.php 

 

    /* Απηή ε ζειίδα ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα κηαο θφξκαο html θαη  

       πξνβάιεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ελφο ρξήζηε. */ 

 

// Έιεγρνο ππνβνιήο ηεο θφξκαο. 
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   if (isset ($_GET['username'])) { 

   $username = $_GET['username']; 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

   require_once ('connect.php'); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα: 

   $q = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'")  

   or die ("<b>Παξαθαιψ μαλαπξνζπαζήζηε.</b>"); 

   if  (mysql_num_rows($q) != 1) { 

       die ("<b>Απηφο ν θσδηθφο πξφζβαζεο δελ ππάξρεη!</b>"); 

    } 

    while ($row = mysql_fetch_array($q, MYSQL_ASSOC)) { 

             $name = $row ['name']; 

             $surname = $row ['surname']; 

             $fathername = $row ['fathername']; 

             $email = $row ['email']; 

             $activated = $row ['activated']; 

             $status = $row ['status']; 

             } 

    if ($username != $username) {     

    echo "<p><b>Παξνπζηάζηεθε ζθάικα. Παξαθαιψ μαλαπξνζπαζήζηε.</b></p>\n";   

    } 

if ($activated == 0) { 

   $active = "Ο ινγαξηαζκφο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί."; 

   } else { 

   $active = "Ο ινγαξηαζκφο  έρεη ελεξγνπνηεζεί."; 

   } 

   echo "<br />"; echo "<br />"; 

// Γεο ην επίπεδν πξφζβαζεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο. 

   if ($status != 2) { 

      echo "<p><center><b>Απηφο ν ρξήζηεο δελ είλαη ν 

δηαρεηξηζηήο.</b></center></p>"; 

      } else { 
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      echo "<p><center><b>Απηφο ν ρξήζηεο  είλαη  ν δηαρεηξηζηήο.</b></center></p>"; 

      } 

?> 

<center><h2> <u>Πξνθίι&nbsp;:</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo $name; ?>  

<?php echo $surname; ?></h2><br /> 

<table> 

     <tr><td>Όλνκα:</td><td><?php echo $name; ?></td></tr> 

     <tr><td>Δπψλπκν:</td><td><?php echo $surname; ?></td></tr> 

     <tr><td>Όλνκα Παηέξα:</td><td><?php echo $fathername; ?></td></tr> 

     <tr><td>Email:</td><td><?php echo $email; ?></td></tr> 

     <tr><td>Δλεξγνπνηεκέλνο:</td><td><?php echo $active; ?></td></tr> 

     <tr><td>Status:</td><td><?php echo $status; ?></td></tr> 

</table></center> 

<?php 

} else die ("<b>Υξεηάδεηαη λα θαζνξίζεηο έλα username!</b>"); 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

message.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Γηαρείξηζε Μελπκάησλ</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Γηαρείξηζε Μελπκάησλ- "; 

pos = 0; 
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         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href='http://localhost/sxoleio/index.php' >Αξρηθή</a> 

<a href='http://localhost/sxoleio/admin_page.php' >Δπηζηξνθή</a> 

<a href='http://localhost/sxoleio/logout.php' >Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # message.php 

 

  /* Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ ζηνλ δηαρεηξηζηή 

     ν νπνίνο έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ηνπο. */ 

 

   echo '<center><h2> Μελχκαηα Μαζεηψλ</h2></center>'; 

   echo "<br>"; 
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// Υεηξηζκφο ιαζψλ. 

   error_reporting(0); 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ('connect.php');  

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

  if (isset ($_POST['delete'])) { 

$contact_id = $_POST['contact_id'];   

if (empty ($contact_id) || $contact_id == 0) 

 { 

 echo "<h4>Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ.</h4>"; 

} 

else { 

            

$impid = implode(", ",$contact_id); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα Delete. 

  $q ="DELETE FROM contact WHERE contact_id IN(" . $impid . ")"; 

  $r = @mysql_query ($q); /* Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ην  

  αλαζέηνπκε ζε κηα κεηαβιεηή ($r). */ 

  if (isset($q)) 

   { 

      echo "<h4>Ζ δηαγξαθή κελχκαηνο εθηειέζηεθε.</h4>"; 

   } 

  } 

} 

/* Οξίδσ έλα εξψηεκα Select γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ  

πίλαθα contact. */ 

$q = "SELECT * FROM contact"; 

$r = @mysql_query ($q); 

echo ' 

<form action=" ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . ' " method="post"><br /><br /> 

<table width="60%" cellpadding="2" border="1"  align="center"> 

<tr> 
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      <td align="center"><b>ID</b></td> 

      <td align="center"><b>Ολνκαηεπψλπκν</b></td> 

      <td align="center"><b>Email</b></td> 

      <td align="center"><b>Θέκα</b></td> 

      <td align="center"><b>ρφιην</b></td> 

      <td align="center"><b>Ζκεξνκελία</b></td> 

      <td align="center"><b>Δπηιεγκέλν</b></td> 

</tr>'; 

while ($row = mysql_fetch_array($r)) {  /* Καηά ηελ αλάθηεζε γξακκψλ απφ ηε  

βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηήιεο αθξηβψο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. */ 

echo ' 

<tr> 

      <td>' . $row['contact_id'] . '</td> 

      <td>' . $row['name'] . '</td> 

      <td>' . $row['email'] . '</td> 

      <td>' . $row['subject'] . '</td> 

      <td>' . $row['detail'] . '</td> 

      <td>' . $row['date'] . '</td> 

      <td><input type="checkbox" name="contact_id[]" value="' . $row['contact_id'] . 

'"/></td>    

</tr>'; } 

// Απνδέζκεπζε πφξσλ. 

   mysql_free_result ($r); 

echo ' 

</table> 

<br /> 

<div align="center"> 

<input type="submit" name="delete" value="Γηαγξαθή Μελχκαηνο!"/>  

<input type="reset"  value="Καζαξηζκφο "/>  

</div> 

</form>'; 
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?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

6.5 Παρουσίαση Κώδικα για τα αρχεία από την πλευρά του μαθητή 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο πνπ αθνξά ηα αξρεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. 

student_page16.php 

<?php # viewpage.php 

 

// Απηή ε ζειίδα κεηξάεη ηηο επηζθέςεηο. 

 

//χλδεζε κε ηε βάζε. 

require_once("connect.php"); 

function addHits($pageid) { 

mysql_query("UPDATE pagehits SET pagehits=pagehits + 1  

WHERE pageid='$pageid'"); 

} 

function getHits($pageid) { 

$hits=mysql_query("SELECT * FROM pagehits WHERE 

pageid='$pageid'"); 

$page_hits=mysql_fetch_assoc($hits); 

return $page_hits['pagehits']; 

} 

addHits(2); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 
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<title>Δπηινγέο Μαζεηή</title> 

 

<!--Ζ ζειίδα απηή είλαη ε πξψηε ζειίδα πνπ ζπλαληάεη ν καζεηήο αθνχ ζπλδεζεί ζην  

      ζχζηεκα. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα επηιέμεη έλα κάζεκα θαη κηα εμέηαζε,  

     αθνχ ππνβάιεη ηελ εμέηαζε λα θαηαρσξήζεη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ελφο θνπκπηνχ ην  

     απνηέιεζκα ζηε βάζε. --> 

 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Δπηινγέο Μαζεηή- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/view_results.php"> 

Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/contact.php">Δπηθνηλσλία</a> 
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<a href="http://localhost/sxoleio/change_password.php">Αιιαγή Κσδηθνχ 

Πξφζβαζεο</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<div id="sidebar"> 

<?php 

$hits_count=getHits(2); 

?> 

<h6> 

Σελ ζειίδα απηή έρνπλ <br />επηζθεθηεί 

<?php echo $hits_count;?> θνξέο. 

</h6> 

<!--Γεκηνπξγία Ώξαο--> 

   <div align="center"> 

   <form name="MyFORM"> 

   <input type="text" name="TheTime"> 

   </form> 

  </div> 

  <script language = "javascript"> 

 function MyFunction() 

 { 

    var now = new Date(); 

    var h = now.getHours(); 

    var m = now.getMinutes(); 

    var s = now.getSeconds(); 

  document.MyFORM.TheTime.value = h + ":" + m + ":" + s 

  setTimeout ("MyFunction()", 1000)  // H ζπλάξηεζε MyFunction() επαλαιακβάλεη θάζε 

δεπηεξφιεπην. 

  } 
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  </script><br /><br /> 

<a href="http://www.freesmileys.org/smileys.php" title="Smiley"><img src= 

"http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-computer004.gif" alt="Smiley" border="0" 

/></a> 

</div> 

<div id="content"> 

<?php   # student_page16.php 

 

  /* Απηφ ην ζελάξην νδεγεί ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν καζεηή ζηελ ζειίδα  

     ηεο εμέηαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο πνπ ν ίδηνο ζα επηιέμεη. */ 

 

// Να κελ εκθαλίδνληαη εηδνπνηήζεηο. 

     error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// Καζνξηζκφο πξνεπηιεγκέλεο δψλεο ψξαο: 

   date_default_timezone_set  

   ('Europe/Athens'); 

// Δθθίλεζε πεξηφδνπ εξγαζίαο. 

     session_start(); 

     $username = $_SESSION['username']; 

// Δθηχπσζε ηνπ νλφκαηνο πξφζβαζεο κε ην νπνίν ζπλδέζεθε ν καζεηήο. 

if ($_SESSION['username']) 

{ 

   echo "πλδέζεθεο σο: ".$_SESSION['username']."!"; 

   echo "<center>Γεηά ζνπ, $username!</center>"; 

} 

else 

   header ("Location: index.php"); 

// Δθηχπσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν καζεηήο. 

echo '<p>Δίζηε ζπλδεδεκέλνο απφ ηηο:<br /> ' . date ('g:i a', 

$_SESSION['loggedin']) . '</p>'; 

?> 

<center><div><h2><u>ΔΠΗΛΟΓΔ ΜΑΘΖΣΖ</u></h2></div></center><br /><br /> 
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<div id="form1"><b>Βήκα 1<sup>ν</sup>:</b> 

Παξαθαιψ κειεηήζηε ηε ζεσξία ηεο ηάμεο ζαο:<br /> 

<div id="styl"><b>*</b>Δίλαη απαξαίηεην λα κειεηήζεηε ηελ ζεσξία ηνπ καζήκαηφο ζαο 

μεθηλψληαο απφ ην <br />1<sup>ν</sup> Κεθάιαην θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιχζεηε ηελ 

αληίζηνηρε 

εμέηαζε.</div><br /> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Μαζεκαηηθά<br /></div> 

<p><select name="mathsA" onchange="javascript:handleSelect(this)"> 

<ul> 

<li><option selected>Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013</option></li> 

<ul> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_1o_Prwtis">1ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_2o_Prwtis">2ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_3o_Prwtis">3ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_4o_Prwtis">4ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_5o_Prwtis">5ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_6o_Prwtis">6ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_7o_Prwtis">7ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_8o_Prwtis">8ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_9o_Prwtis">9ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_10o_Prwtis">10ν 

Κεθάιαην</option></li></ul> 

</ul> 
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</select> 

<script type="text/javascript"> 

function handleSelect(elm) 

{ 

window.location = elm.value+".pdf"; 

} 

</script> 

<select name="mathsB" onchange="javascript:handleSele(this)"> 

<ul> 

<li><option selected>Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013</option></li> 

<ul> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th1_2dM">1ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th2_2dM">2ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th3_2dM">3ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th4_2dM">4ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th5_2dM">5ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th6_2dM">6ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th7_2dM">7ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th8_2dM">8ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th9_2dM">9ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th10_2dM">10ν 

Κεθάιαην</option></li> 

 </ul> 

</ul> 

</select> 

<script type="text/javascript"> 

function handleSele(elm) 

{ 

window.location = elm.value+".php"; 

} 

</script></p> 

<p><select name="mathsC" onchange="javascript:handleSelect(this)"> 
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<ul> 

<li><option selected>Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013</option></li> 

<ul> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_1o_Tritis">1ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_2o_Tritis">2ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_3o_Tritis">3ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_4o_Tritis">4ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_5o_Tritis">5ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_6o_Tritis">6ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_7o_Tritis">7ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_8o_Tritis">8ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_9o_Tritis">9ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_10o_Tritis">10ν 

Κεθάιαην</option></li></ul> 

</ul> 

</select> 

<script type="text/javascript"> 

function handleSelect(elm) 

{ 

window.location = elm.value+".pdf"; 

} 

</script> 

<select name="mathsD" onchange="javascript:handleSelect(this)"> 

<ul> 

<li><option selected>Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013</option></li> 

<ul> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_1o_Tetartis">1ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_2o_Tetartis">2ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_3o_Tetartis">3ν 

Κεθάιαην</option></li> 
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<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_4o_Tetartis">4ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_5o_Tetartis">5ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_6o_Tetartis">6ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_7o_Tetartis">7ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_8o_Tetartis">8ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_9o_Tetartis">9ν 

Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kefalaio_10o_Tetartis">10ν 

Κεθάιαην</option></li></ul> 

</ul> 

</select> 

<script type="text/javascript"> 

function handleSelect(elm) 

{ 

window.location = elm.value+".pdf"; 

} 

</script></p> 

<p><select name="mathsE" onchange="javascript:handleSele(this)"> 

<ul> 

<li><option selected>Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013</option></li> 

<ul> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th1_5dM">1ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th2_5dM">2ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th3_5dM">3ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th4_5dM">4ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th5_5dM">5ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th6_5dM">6ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th7_5dM">7ν Κεθάιαην</option></li> 
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<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th8_5dM">8ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th9_5dM">9ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/sxoleio/theory/th10_5dM">10ν 

Κεθάιαην</option></li> 

</ul> 

</ul> 

</select> 

<script type="text/javascript"> 

function handleSele(elm) 

{ 

window.location = elm.value+".php"; 

} 

</script> 

<select name="mathsF" onchange="javascript:handleSel(this)"> 

<ul> 

<li><option selected>Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013</option></li> 

<ul> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef1_6dM">1ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef2_6dM">2ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef3_6dM">3ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef4_6dM">4ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef5_6dM">5ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef6_6dM">6ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef7_6dM">7ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef8_6dM">8ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef9_6dM">9ν Κεθάιαην</option></li> 

<li><option value="http://localhost/Maths/kef10_6dM">10ν Κεθάιαην</option></li> 

</ul> 

</ul> 

</select> 

<script type="text/javascript"> 

function handleSel(elm) 
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{ 

window.location = elm.value+".txt"; 

} 

</script></p> 

<div id="form1" align="center"><b>Βήκα 2<sup>ν</sup>:&nbsp;</b>Δπηιέμηε Μάζεκα 

θαη Δμέηαζε:<br /><br /> 

<form action="student_test.php" method="post"> 

<table> 

<tr><td>Μάζεκα:</td> 

<td><select name="mathima_id"> 

<option value=""></option> 

<option value="1">Μαζεκαηηθά Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="2">Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="3">Μαζεκαηηθά Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="4">Μαζεκαηηθά Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="5">Μαζεκαηηθά Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

<option value="6">Μαζεκαηηθά Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013</option> 

</select></td></tr></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Δμέηαζε:</td><td><select name="activity_num"> 

<option value=""></option> 

<option value="1">Δμέηαζε_1</option> 

<option value="2">Δμέηαζε_2</option> 

<option value="3">Δμέηαζε_3</option> 

<option value="4">Δμέηαζε_4</option> 

<option value="5">Δμέηαζε_5</option> 

<option value="6">Δμέηαζε_6</option> 

<option value="7">Δμέηαζε_7</option> 

<option value="8">Δμέηαζε_8</option> 

<option value="9">Δμέηαζε_9</option> 

<option value="10">Δμέηαζε_10</option> 

</select></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td ><input type='submit' name='submit' value="Ok!"/></td> 
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<td><input type='reset'  value="Καζαξηζκφο"/></td></tr> 

</table></form></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

student_test.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Δπίιπζε - Τπνβνιή Δμέηαζεο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Δπίιπζε - Τπνβνιή Δμέηαζεο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 
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<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div><?php include("includes/menu.php"); ?></div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # student_test.php 

 

  /* Απηφ ην ζελάξην εκθαλίδεη δπλακηθά ην πεξηερφκελν ηεο εμέηαζεο πνπ  

      ν καζεηήο ζα εθηειέζεη. */ 

 

// Ρχζκηζε ζθαικάησλ. 

   error_reporting(0); // Οιηθή απελεξγνπνίεζε. 

// χλδεζε θαη επηινγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

   require_once ("connect.php"); 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

   if (isset($_POST['submit'])) { 

// Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

   $errors=array(); 

// Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

   if(!is_numeric($_POST['mathima_id'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε έλα κάζεκα!</b>'; 

 } else { 

   $mathima_id = trim($_POST['mathima_id']); 

 }  

 if(!is_numeric($_POST['activity_num'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε κηα εμέηαζε!</b>';  

 } else { 

   $activity_num = trim($_POST['activity_num']); 

 }    

 if (empty($errors)) { // Αλ φια είλαη εληάμεη.  
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/* Οξίδσ ην εξψηεκα γηα λα δεκηνπξγήζσ δπλακηθά ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο απφ ηελ νπνία 

   ν καζεηήο  ζα δηαβάζεη ηελ ζεσξία θαη ζα επηιχζεη ηελ εμέηαζε. */ 

  $q="SELECT m.mathima, m.taxi, m.year, a.mathima_id FROM mathimata m, 

activities1 a WHERE 

         m.id=a.mathima_id AND a.mathima_id=" .$mathima_id. " AND a.activity_num=" 

.$activity_num. "  

         ORDER BY m.mathima, m.taxi, m.year";   

$r = @mysql_query($q); // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

if ($r) {    // Δαλ ηξέρεη 

$row = mysql_fetch_array($r); {// Αλαθηψ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζα κε ην εξψηεκα. 

  // Δθηχπσζε πιεξνθνξηψλ. 

//  if ($row) {   

echo '<p><h2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'; 

echo  $row['mathima']." "; 

echo  $row['taxi']." "; 

echo  $row['year']." "; 

echo '</h2></p>'; 

} 

/*Απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ, νη νπνίνη δεζκεχνπλ ηα απνηειέζκαηα  

  ηνπ εξσηήκαηνο, φηαλ ηειεηψζνπκε κε απηφ. */ 

mysql_free_result($r);  

// Σν εξψηεκα δελ εθηειέζηεθε. Δθηππψλνπκε κελχκαηα ζθαικάησλ. 

}else{    

        echo '<p class="error"><b>Αλεπηηπρήο εθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο ιφγσ 

ζθάικαηνο!</b></p>'; 

        echo '<p>' .mysql_error($dbc) . '<br 

        /><br />Query: ' .$q. '</p>'; 

}  // Σέινο  IF ηνπ εξσηήκαηνο. 

echo 

'<p><h2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp; 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Δμέηαζε ' .$activity_num. '</h2></p>'; 

echo "<br /><br />"; 

echo "<b>*</b><i>Δπηιέμηε ηελ εθθψλεζε, κηα απφ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο<br /> 

θαη ηέινο παηήζηε ην θνπκπί </i><<Τπνβνιή>>. "; echo "<br /><br />"; 

/* Οξίδσ ην εξψηεκα γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο εμέηαζεο απφ  

    ηνλ  πίλαθα activities1. */ 

if ($mathima_id && $activity_num) { 

$r = mysql_query("SELECT q1, an1, an2, an3, an4, bathmos  FROM activities1 

WHERE 

mathima_id=" .$mathima_id. " AND activity_num=" .$activity_num. " ORDER BY id");  

// Με απηφ ηνλ βξφρν γίλεηαη ε αλάθηεζε θαη εθηχπσζε θάζε εγγξαθήο. 

while($row=mysql_fetch_array($r)){     

// Γεκηνπξγία ηεο θφξκαο γηα ηελ εμέηαζε. 

  echo '<div id="form1"><form action="http://localhost/sxoleio/ypovoli.php" 

method="post">'; 

echo '<input type="hidden" name="mathima_id" value="' .$_POST['mathima_id']. '" />'; 

echo '<input type="hidden" name="activity_num" value="' .$_POST['activity_num']. '" />'; 

echo '<table width= "650" border="1">';  // Αξρή ηνπ πίλαθα. 

echo ' <tr>'; 

echo '<th><font color=brown>Δθθψλεζε</font></th><th><font 

color=brown>Απάληεζε&nbsp;1</font></th> 

<th><font color=brown>Απάληεζε&nbsp;2</font></th><th><font 

color=brown>Απάληεζε&nbsp;3</font></th> 

<th><font color=brown>Απάληεζε&nbsp;4</font></th>'; 

echo ' </tr>'; 

echo ' <tr>'; 

echo '<td><select style="width: 120px;" name="question"> 

<option></option> 

<option value="' . $row['q1'] . '">' . $row['q1'] . '</option> 

</select></td>'; 

echo '<td align="center">&nbsp;' . $row['an1'] . '</td>'; 

echo '<td align="center">&nbsp;' . $row['an2'] . '</td>'; 

echo '<td align="center">&nbsp;' . $row['an3'] . '</td>'; 
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echo '<td align="center">&nbsp;' . $row['an4'] . '</td>'; 

echo ' </tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo '<td><b>Βαζκφο:&nbsp;</b><select style="width: 40px;" name="bathmos"> 

<option></option> 

<option value="' . $row['bathmos'] . '" selected>' . $row['bathmos'] . '</option> 

</select></td>'; 

echo '<td align="center"><input type="radio" name="answer" value="1"/></td>'; 

echo '<td align="center"><input type="radio" name="answer" value="2"/></td>'; 

echo '<td align="center"><input type="radio" name="answer" value="3"/></td>'; 

echo '<td align="center"><input type="radio" name="answer" value="4"/></td>'; 

echo '</tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo '<td></td>';echo '<td></td>';echo '<td></td>';echo '<td></td>';echo '<td></td>'; 

echo '<tr>'; 

echo ' <td colspan="5" align="left"><input type="submit" name="submit" 

value="Τπνβνιή!"/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="reset" name="reset" value="Καζάξηζκα!"/></td>'; 

echo '</tr>'; 

echo '</table>'; 

echo '</form></div>'; 

 } 

} // Σέινο if. 

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close (); 

   } else { //Αλαθνξά ζθαικάησλ. 

   echo '<h1><font color=red>θάικα!</font></h1> 

   <p class="error"><font color=red>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ 

ζθάικαηα:</font><br/>'; 

   foreach ($errors as $msg) { 

   //Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 
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   echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

 }//Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)). 

}//Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο. 

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

ypovoli.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Τπνβνιή Δμέηαζεο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Τπνβνιή Δμέηαζεο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 
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</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/student_page16.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # ypovoli.php 

 

  /* Απηφ ην ζελάξην επηθπξψλεη ηα δεδνκέλα πνπ έιαβε απφ ηελ θφξκα επίιπζεο  

     ηεο εμέηαζεο θαη  θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα answers ηηο απαληήζεηο  

     πνπ επέιεμε έλαο καζεηήο γηα ηελ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο. */  

 

// Υεηξηζκφο ηεο θφξκαο. 

  ini_set ('display_errors', 1); 

  error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

 

$question= $_POST['question']; 

$answer = $_POST['answer']; 

$bathmos = $_POST['bathmos'];  

$mathima_id = $_POST['mathima_id'];  

// Δαλ είλαη έγθπξα ηα ζηνηρεία εηζφδνπ: 

if ($question&&$answer&&$bathmos) 

{ 

// Δληνιή γηα ηελ πεξίνδν εξγαζίαο. 
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session_start(); 

$username = $_SESSION['username']; 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   require_once ("connect.php"); 

// Έιεγρνο γηα ηελ ππνβνιή εξψηεζεο γηα ην κάζεκα άιιεο ηάμεο απφ ηνλ ρξήζηε. 

   $check = mysql_query ("SELECT username, mathima_id FROM answers WHERE  

   username='$username' AND mathima_id!='$mathima_id'"); 

   $count = mysql_num_rows ($check); 

   if ($count!=0) 

      { 

         die ("<b>Παξαθαιψ λα επηιέμηε εξψηεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηάμεο ζαο!</b>"); 

      }  

// Έιεγρνο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ίδηαο εξψηεζεο. 

   $check = mysql_query ("SELECT username, question FROM answers WHERE  

   username='$username' AND question='$question'"); 

   $count = mysql_num_rows ($check); 

   if ($count!=0) 

      { 

         die ("<b>H εξψηεζε</b> '<b>$question</b>'<br /> 

        <b> έρεη ήδε θαηαρσξεζεί απφ ην ίδην username!</b>"); 

      } 

$query = mysql_query("SELECT * FROM activities1 WHERE q1='$question'"); 

// Δπηζηξνθή γξακκψλ απφ ηε βάζε. 

   $numrows = mysql_num_rows($query);  

   if($numrows!=0)  // Αλ εθηειέζηεθε ζσζηά 

  { 

      while ($row = mysql_fetch_assoc($query)) 

    { 

         $dbq1 = $row['q1']; 

         $dbr_an1 = $row['r_an1']; 

         $dbbathmos = $row['bathmos']; 

    } 
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// Έιεγρνο αλ ηαηξηάδνπλ: 

   if ($question==$dbq1&&$answer==$dbr_an1&&$bathmos==$dbbathmos) 

      { 

          echo "<p><b>Δπηηπρέο απνηέιεζκα. Απάληεζεο ζσζηά!</b> 

          <a href=\"http://www.freesmileys.org/smileys.php\" title=\"Smiley\"> 

          <img src=\"http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-laughing024.gif\"  

          alt=\"Smiley\" border=0 /></a></p>"; 

       }  

       else  

       { 

           echo "<p><b>Αλεπηηπρέο απνηέιεζκα! Γελ απάληεζεο ζσζηά!<a 

href=\"http://www.freesmileys.org/smileys.php\"  

          title=\"Smiley\"><img src=\"http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-

rolleyes006.gif\" alt=\"Smiley\" border= 0 /> 

          </a></b></p><br />"; 

       }  

} 

    else  

    die ("<b>Απηή ε εξψηεζε δελ ππάξρεη.<br /><a 

href='http://localhost/sxoleio/student_page16.php'></a>  "); 

} // Σέινο if ππνβνιήο. 

 else 

 die ("<b>Διιηπέο πεδίν.</b><br /><a 

href='http://localhost/sxoleio/student_page16.php'>Δπηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ζειίδα</a> "); 

if ($answer == $dbr_an1) { 

    $riwr = "σζηφ"; 

    }else{ 

    $riwr = "Λάζνο"; 

    } 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο SELECT. 

   $q = "INSERT INTO answers (id, username, mathima_id, activity_num, 

   question, answer, riwr, bathmos) VALUES (0,'{$username}','{$_POST['mathima_id']}',  
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'{$_POST['activity_num']}','{$question}','{$_POST['answer']}','{$riwr}','{$_POST['bathmos']}')"; 

// Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

if (@mysql_query ($q)) { 

   /*   ηελ πεξίπησζε επηηπρνχο θαηαρψξεζεο ηεο εγγξαθήο είηε εκθαλίδεηαη 

        έλα αληίζηνηρν κήλπκα, είηε γίλεηαη αλαθαηεχζπλζε ζηελ αξρηθή ζειίδα  

        ηνπ καζεηή γηα λα ζπλερίζεη κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

        εαλ ππάξρνπλ.*/ 

     print '<p><b>Ζ εγγξαθή θαηαρσξήζεθε!</b></p>';  

    //  header ("Location: http://localhost/sxoleio/student_page16.php"); 

}else{ 

       print  "<p><b>Γελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαρσξεζεί ε εγγξαθή 

       γηαηί: <b>" . mysql_error() .  

       "</b>. Σν εξψηεκα ήηαλ $q.</b></p>";  

}      

// Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close();  

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

view_results.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο</title> 

 

<!--ε απηή ηε ζειίδα επηιέγεη ν δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο ην κάζεκα ηεο 

     ηάμεο ηνπ θαη ηελ εμέηαζε ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα επηζπκεί λα  
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     εκθαλίζεη.--> 

 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div><?php include("includes/menu.php"); ?></div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<div><center><h2>Πξνβνιή Απνηειέζκαηνο</h2></center></div> 

<div id="form1" align="center"><form action="http://localhost/sxoleio/fel.php" 

method="post"> 

<table> 
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<tr><td><select name="mathima_id"> 

<option value="" selected>Δπηιέμηε Μάζεκα</option> 

<option value="1">--Μαζεκαηηθά Πξψηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="2">--Μαζεκαηηθά Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="3">--Μαζεκαηηθά Σξίηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="4">--Μαζεκαηηθά Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="5">--Μαζεκαηηθά Πέκπηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

<option value="6">--Μαζεκαηηθά Έθηεο Γεκνηηθνχ 2013--</option> 

</select></td></tr></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td><select name="activity_num"> 

<option value="" selected>Δπηιέμηε Δμέηαζε</option> 

<option value="1">--Δμέηαζε_1--</option> 

<option value="2">--Δμέηαζε_2--</option> 

<option value="3">--Δμέηαζε_3--</option> 

<option value="4">--Δμέηαζε_4--</option> 

<option value="5">--Δμέηαζε_5--</option> 

<option value="6">--Δμέηαζε_6--</option> 

<option value="7">--Δμέηαζε_7--</option> 

<option value="8">--Δμέηαζε_8--</option> 

<option value="9">--Δμέηαζε_9--</option> 

<option value="10">--Δμέηαζε_10--</option> 

</select></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td ><input type='submit' name='submit' value="Πξνβνιή"/>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td</td></tr><tr><td</td></tr> 

</table></form><br /><br /><br /> 

</div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

fel.php 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Απνηειέζκαηα</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Απνηειέζκαηα- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/view_results.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 
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<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<br/><center><input type="button" name="printButton" value="Δθηχπσζε"  

onClick="javascript: window.print();"></center><br/><br/><br/> 

<!--Γεκηνπξγία Ζκεξνκελίαο--> 

<script language="JavaScript"> 

var now = new Date(); 

var days = new Array('Κπξηαθή', 'Γεπηέξα', 'Σξίηε', 'Σεηάξηε',  

'Πέκπηε', 'Παξαζθεπή', 'άββαην'); 

var months = new Array('Ηαλνπαξίνπ', 'Φεβξνπαξίνπ', 'Μαξηίνπ', 'Απξηιίνπ', 

'Ματνπ', 'Ηνπλίνπ', 'Ηνπιίνπ', 'Απγνχζηνπ', 'επηεκβξίνπ', 'Οθησβξίνπ', 'Ννεκβξίνπ', 

'Γεθεκβξίνπ');  

var date = ((now.getDate()<10)?"0":"")+now.getDate(); // Ζ πξψηε εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο, ε Κπξηαθή μεθηλάεη κε κεδέλ.  

function fourdigits(number) { // Υξεηαδφκαζηε 4 ςεθία γηα ην κήλα. 

  return (number < 1000)? number + 1900 : number; 

    } 

today = days[now.getDay()] + " " + date + " " + months[now.getMonth()] +  

" " + (fourdigits(now.getYear())); 

document.write(today); 

</script> 

<?php # fel.php 

 

   /* Σν ζελάξην απηφ επηθπξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ κηα θφξκα θαη 

       εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. */ 

 

// Ρχζκηζε ρεηξηζκνχ ζθαικάησλ. 

   error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

// Δθθίλεζε session. 

   session_start(); 

   $username = $_SESSION['username']; 
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//Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

  if (isset($_POST['submit'])) { 

//Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

  $errors=array(); 

// Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

   if(!is_numeric($_POST['mathima_id'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε έλα κάζεκα!</b>'; 

 } else { 

   $mathima_id = trim($_POST['mathima_id']); 

 }  

 if(!is_numeric($_POST['activity_num'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ επηιέμηε κηα εμέηαζε!</b>';  

 } else { 

   $activity_num = trim($_POST['activity_num']); 

 }    

 if (empty($errors)){  

// χλδεζε κε  ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

   require_once ("connect.php"); 

   echo "<br><br>"; 

  if ($username =$_SESSION['username']) { 

// Έιεγρνο γηα ηελ θαηαρψξεζε καζήκαηνο άιιεο ηάμεο απφ ηνλ ρξήζηε. 

   $check = mysql_query ("SELECT username, mathima_id FROM answers WHERE  

   username='$username' AND mathima_id!='$mathima_id'"); 

   $count = mysql_num_rows ($check); 

   if ($count!=0) 

      { 

         die ("<b>Αδχλαηε ε πξφζβαζε!</b>"); 

      }  

echo '<p><b><center>Απνηειέζκαηα Δμέηαζεο  '.$activity_num.'</center></b></p>'; 

 

// Τπνβάιισ έλα εξψηεκα γηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ πίλαθα mathimata: 
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    $q = "SELECT u.name, u.surname, m.mathima, m.taxi, m.year, a.activity_num 

FROM users u, mathimata m, answers a  WHERE 

    m.id=a.mathima_id AND u.username=a.username AND a.username='$username' 

AND  

    a.mathima_id=" .$mathima_id. " AND a.activity_num=" .$activity_num. ""; 

$r = @mysql_query($q); // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

if ($r) {    // Δαλ ηξέρεη 

$row = mysql_fetch_array($r); {// Αλαθηψ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζα κε ην εξψηεκα. 

// Δθηχπσζε πιεξνθνξηψλ. 

//  if ($row) {   

echo '<table border=0>'; 

echo '<tr>'; 

echo "<td><b>Όλνκα:</b></td>"; echo '<td>' . $row['name'] . '</td>';echo '</tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo "<td><b>Δπψλπκν:</b></td>";  echo '<td >' . $row['surname'] . '</td>';echo '</tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo "<td><b>Μάζεκα:</b></td>";  echo  '<td>' . $row['mathima'] . '</td>';echo '</tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo "<td><b>Σάμε:</b></td>";  echo  '<td>' . $row['taxi'] . '</td>';echo '<br>'; 

echo '<tr>'; 

echo "<td><b>Έηνο:</b></td>";  echo  '<td>' . $row['year'] . '</td>';echo '<br>'; 

echo '</table>'; 

} 

/*Απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ, νη νπνίνη δεζκεχνπλ ηα απνηειέζκαηα  

  ηνπ εξσηήκαηνο, φηαλ ηειεηψζνπκε κε απηφ. */ 

mysql_free_result($r);  

// Σν εξψηεκα δελ εθηειέζηεθε. Δθηππψλνπκε κελχκαηα ζθαικάησλ. 

}else{    

        echo '<p class="error"><b>Αλεπηηπρήο εθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο ιφγσ 

ζθάικαηνο!</b></p>'; 

        echo '<p>' .mysql_error($dbc) . '<br 

        /><br />Query: ' .$q. '</p>'; 
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}  // Σέινο  IF ηνπ εξσηήκαηνο. 

$r6 = mysql_query("SELECT question FROM answers WHERE mathima_id=" 

.$mathima_id. " AND username='$username'  

AND activity_num=" .$activity_num. ""); 

$plquestion =  mysql_num_rows($r6); 

echo "<table>";echo "<tr>"; 

echo "<td><b>χλνιν Δξσηήζεσλ</b></td><td><b>:</b></td><td>$plquestion </td>"; 

echo "</tr>";echo "</table>"; 

$q1 = "SELECT answer FROM answers WHERE mathima_id=" .$mathima_id. " AND 

username='$username'  

AND activity_num=" .$activity_num. " AND riwr='σζηφ'"; 

$r1 = @mysql_query ($q1); 

$plrightan = mysql_num_rows($r1); 

if ($plrightan > 0) { 

echo "<table>";echo "<tr>"; 

echo "<td><b>χλνιν σζηψλ 

Απαληήζεσλ</b></td><td><b>:</b></td><td>$plrightan</td>"; 

echo "</tr>";echo "</table>"; 

}else{ 

echo "<table>";echo "<tr>"; 

echo "<td><b>χλνιν σζηψλ Απαληήζεσλ</b></td><td><b>:</b></td><td> Γελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία.</td>"; 

echo "</tr>";echo "</table>"; 

}  

$r2 = mysql_query("SELECT SUM(bathmos) AS bathmos_sum FROM answers 

WHERE username='$username' AND 

mathima_id=" .$mathima_id. " AND activity_num=" .$activity_num. " AND 

riwr='σζηφ'"); 

$row = mysql_fetch_assoc($r2); 

$sum = $row['bathmos_sum']; 

echo "<table>";echo "<tr>"; 

echo "<td><b>Βαζκνινγία σζηψλ Απαληήζεσλ</b></td><td><b>:</b></td><td> 

$sum</td>"; 
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echo "</tr>";echo "</table>"; 

$r3 = mysql_query("SELECT SUM(bathmos) AS bathmosr_sum FROM answers 

WHERE username='$username' AND 

mathima_id=" .$mathima_id. " AND activity_num=" .$activity_num. ""); 

$row = mysql_fetch_assoc($r3); 

$totalb = $row['bathmosr_sum']; 

echo "<table>";echo "<tr>"; 

echo "<td><b>χλνιν Βαζκνινγίαο 

Απαληήζεσλ</b></td><td><b>:</b></td><td>$totalb</td>"; 

echo "</tr>";echo "</table>"; 

   $success = 0; 

   if ($totalb!=0) { 

   $success = ($sum / $totalb) * 100;  

   echo "<table>";echo "<tr>"; 

   echo "<td><b>Δπηηπρία (%)</b></td><td><b>:</b></td><td>$success%</td>"; 

   echo "</tr>";echo "</table>"; 

} 

echo "<br>"; 

if ($success > 85) { 

    echo "<p><b>ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:</b> Μπνξείο λα ζπλερίζεηο λα κειεηάο ην κεζεπφκελν 

θεθάιαην ηνπ καζήκαηνο.</p>"; 

                } 

echo "<br><br>"; 

if (($success != 0) && ($success<= 50)) { 

   echo "<p><b>ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:</b> Θα πξέπεη λα μαλακειεηήζεηο ην θεθάιαην ζην 

νπνίν αληηζηνηρεί ε εμέηαζε 

   γηα λα κελ αθήζεηο θελά ζηηο γλψζεηο ζνπ.</p>"; 

               } 

echo "<br>"; 

/* Έιεγρνο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ίδηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε. Δαλ ην 

απνηέιεζκα  

    έρεη ήδε θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δελ ζα μαλααπνζεθεπζεί γηα ηελ απνθπγή δηπιήο 

εγγξαθήο. 
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    Γελ ζα εκθαληζηεί θάπνην κήλπκα γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο. */ 

   $check2 = mysql_query ("SELECT username, mathima_id, activity_num FROM 

apotelesma WHERE  

   username='$username' AND mathima_id='$mathima_id' AND 

activity_num='$activity_num'"); 

   $count2 = mysql_num_rows ($check2); 

   if ($count2!=0) 

      { 

         die (""); 

      }  

 

 $que = "INSERT INTO apotelesma (id, username, mathima_id, activity_num, 

plquestion, plrightan, sum, totalb) VALUES (0,'{$username}','{$_POST['mathima_id']}',  

'{$_POST['activity_num']}','{$plquestion}','{$plrightan}','{$sum}','{$totalb}')"; 

   if ($plquestion&&$plrightan&&$sum&&$totalb!=0) { 

// Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

if (@mysql_query ($que)) { 

   /*   ηελ πεξίπησζε επηηπρνχο θαηαρψξεζεο ηεο εγγξαθήο εκθαλίδεηαη 

         έλα αληίζηνηρν κήλπκα. */ 

      print '<p><b>Ζ εγγξαθή θαηαρσξήζεθε!</b></p>';  

   }else{ 

     print  "<p><b>Γελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαρσξεζεί ε εγγξαθή 

     γηαηί: <b>" . mysql_error() .  

     "</b>. Σν εξψηεκα ήηαλ $que.</b></p>";  

 }      

}else{ 

  echo "<p><b>Αδχλαηε ε θαηαρψξεζε κε επηιπκέλεο εμέηαζεο!</b></p>"; 

  } 

} 

// Κιείζηκν βάζεο δεδνκέλσλ. 

   mysql_close(); 

} else { // Αλαθνξά ζθαικάησλ. 
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   echo '<h1><b>θάικα!</b></h1> 

   <p class="error"><b>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζθάικαηα:</b><br/>'; 

   foreach ($errors as $msg) { 

   //Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 

   echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

 } // Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)).</b> 

} // Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο.   

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

change_password.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Αιιαγή Κσδηθνχ Πξφζβαζεο</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Αιιαγή Κσδηθνχ Πξφζβαζεο- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 
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         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div><?php include("includes/menu.php"); ?></div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # change_password.php 

 

  /* Απηή ε ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα αιιάμεη 

     ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ πξφζβαζεο. */ 

 

// Υεηξηζκφο ζθαικάησλ. 

   error_reporting(0); 

// Έλαξμε session. 

   session_start(); 

   $user = $_SESSION['username']; 

// Δαλ ππάξρεη ν ρξήζηεο 

   if ($user) { 

   if ($_POST['submit']) { 

// Έιεγρνο πεδίσλ 

   $oldpassword = SHA1($_POST['oldpassword']); 

   $newpassword = SHA1($_POST['newpassword']); 

   $repeatpassword = SHA1($_POST['repeatpassword']); 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 
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   require_once("connect.php"); 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο. 

   $q= mysql_query("SELECT password FROM users 

   WHERE username='$user'") or die ("Σν εξψηεκα δελ έηξεμε."); 

   $row = mysql_fetch_assoc($q); 

   $oldpassworddb = $row['password'];  

// Έιεγρνο θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

if ($oldpassword==$oldpassworddb) 

{ 

// Έιεγρνο ησλ δχν λέσλ θσδηθψλ. 

   if ($newpassword==$repeatpassword) 

   { 

      $q1 = mysql_query("UPDATE users SET password='$newpassword' 

      WHERE username='$user'"); 

      session_destroy(); 

      die ("<b>Ο θσδηθφο ζαο πξφζβαζεο έρεη αιιάμεη</b>. <a 

href='http://localhost/sxoleio/index.php'> 

      Δπηζηξνθή </a> <b>ζηελ αξρηθή ζειίδα</b>."); 

      } 

   else 

         die ("<b>Οη λένη θσδηθνί δελ ηαηξηάδνπλ!</b>"); 

} 

else 

      die ("<b>Ο ηξέρσλ θσδηθφο δελ ηαηξηάδεη!</b>"); 

} 

else 

{ 

echo '<center><h2>Αιιαγή Κσδηθνχ Πξφζβαζεο</h2></center>'; 

echo '<br>';echo '<br>'; 

echo '<center>'; 

echo '<form action="http://localhost/sxoleio/change_password.php" method="post">'; 

echo "<p><b>Σξέρσλ Κσδηθφο:</b></p>"; 
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echo "<p><input type='text' name='oldpassword' size='30'></p>"; 

echo "<p><b>Νένο Κσδηθφο:</b></p>"; 

echo "<p><input type='password' name='newpassword' size='30'></p>"; 

echo "<p><b>Δπαιήζεπζε Νένπ Κσδηθνχ:</b></p>"; 

echo "<p><input type='password' name='repeatpassword' size='30'></p>"; 

echo "<p><input type='submit' name='submit' value='Αιιαγή Κσδηθνχ'></p>"; 

echo "<p><input type='reset' name='reset' value='Καζαξηζκφο'></p>"; 

echo '</form>'; 

echo '</center>'; 

   } 

} 

else 

     die ("<b>Πξέπεη λα ζπλδεζείο γηα λα αιιάμεηο ηνλ θσδηθφ ζνπ!</b>");   

?> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

contact.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Δπηθνηλσλία</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Δπηθνηλσλία- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     
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         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 

<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?><div> 

 

<div><?php include("includes/menu.php"); ?></div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr></table></h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php # contact.php 

 

   /* Απηή ε ζειίδα εκθαλίδεη κηα θφξκα κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο 

      έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείιεη ηα αηηήκαηά ηνπ ζηνλ δηαρεηξηζηή  

      ηνπ ζπζηήκαηνο. */ 

 

// Ρχζκηζε ζθαικάησλ. 

   error_reporting(0); // Οιηθή απελεξγνπνίεζε. 

echo '<p><b><h2><center>Φφξκα Δπηθνηλσλίαο</center></h2></b></p>'; 

// Καζνξηζκφο πξνεπηιεγκέλεο δψλεο ψξαο: 

   date_default_timezone_set  

   ('Europe/Athens'); 
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// χλδεζε θαη επηινγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

    require_once ("connect.php"); 

// Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. 

   if (isset($_POST['submit'])) { 

// Γεκηνπξγία Πίλαθα γηα ηα κελχκαηα ζθαικάησλ. 

   $errors=array(); 

// Έιεγρνο γηα θάζε ηηκή. 

   if(empty($_POST['subject'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ εηζάγεηε έλα ζέκα!</b>';  

 } else { 

   $subject = trim($_POST['subject']); 

 }    

 if(empty($_POST['detail'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ εηζάγεηε έλα ζρφιην!</b>';  

 } else { 

   $detail = trim($_POST['detail']); 

 }    

 if(empty($_POST['name'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ εηζάγεηε νλνκαηεπψλπκν!</b>';  

 } else { 

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

 }    

 if(empty($_POST['email'])) { 

   $errors[]='<b>Παξαθαιψ εηζάγεηε έλα email!</b>';  

 } else { 

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

 }    

  if (empty($errors)) { // Αλ φια είλαη εληάμεη.  

// Οξηζκφο ηνπ εξσηήκαηνο. 

   $q = "INSERT INTO contact (contact_id, name, email, subject, detail, date) 

   VALUES (0, '$name', '$email', '$subject', '$detail', NOW())";  

// Σν εξψηεκα εθηειείηαη. 
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   $r = @mysql_query ($q); 

   if ($r) {  // Αλ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

// Δθηχπσζε κελχκαηνο. 

   echo '<p><b>Δπραξηζηψ πνπ επηθνηλσλήζαηε ζηηο ' . date('g:i a (T)') . ' on ' . 

   date('l F j, Y') .'. </b></p>'; 

   echo '<p><b>Θα ζαο απαληήζσ θάπνηα ζηηγκή.</b></p>'; 

}else{  // Αλ δελ εθηειέζηεθε ζσζηά. 

  echo '<p class="error"><b>Δίλαη αδχλαην λα θαηαρσξεζεί ην κήλπκα!</b></p>'; 

// Μήλπκα απνζθαικάησζεο: 

   echo '<p>' . mysql_error($dbc) .  

   '<br /><br />Query: ' . $q .  

   '</p>'; 

} // Σέινο ζπλζήθεο ($r). 

   // Κιείζηκν ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   mysql_close (); 

   } else { //Αλαθνξά ζθαικάησλ. 

   echo '<h1><b>θάικα!</b></h1> 

   <p class="error"><b>Έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζθάικαηα:</b><br/>'; 

   foreach ($errors as $msg) { 

   //Δθηχπσζε θάζε ζθάικαηνο. 

   echo " - $msg<br/>\n"; 

   } 

 }//Σέινο ζπλζήθεο(empty($errors)). 

}//Σέινο θχξηαο ζπλζήθεο ππνβνιήο. 

?> 

<!--Γεκηνπξγία Πίλαθα--> 

<p><table width="450" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1"> 

</table></p> 

<p>Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηε θφξκα γηα λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ.</p> 

<p><table width="450" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1"> 

<tr><td><form name="form1" method="post" action="contact.php"> 

<table width="450" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1"> 
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<tr> 

<td width="16%"><b>Θέκα</b></td> 

<td width="2%"><b>:</b></td> 

<td width="82%"><input name="subject" type="text" id="subject" size="50"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><b>ρφιην</b></td> 

<td><b>:</b></td> 

<td><textarea name="detail" cols="50" rows="4" id="detail"> 

</textarea></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><b>Ολνκαηεπψλπκν</b></td> 

<td><b>:</b></td> 

<td><input name="name" type="text" id="name" size="50"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><b>Email</b></td> 

<td><b>:</b></td> 

<td><input name="email" type="text" id="email" size="50"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

<td><input  type="submit" name="submit" value="Απνζηνιή"> 

<input  type="reset" name="reset" value="Καζάξηζκα"></td> 

</tr> 

</table> 

<input type="hidden" name="start" value="<?php echo time(); ?>" /> 

</form> 

</td> 

</tr> 
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</table></p> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

6.6 Παρουσίαση Κώδικα για τα υπόλοιπα αρχεία  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο γηα ηα ππφινηπα αξρεία ηεο εθαξκνγήο. 

register.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<title>Δγγξαθή</title> 

<!--Author:Xakousti Tamvakologou--> 

<script language="JavaScript"> 

 

          msg = " Δγγξαθή- "; 

pos = 0; 

 

         function ScrollMessage() {     

         var newtext = msg.substring(pos, msg.length) + " … " + msg.substring(0, pos); 

         t1.firstChild.nodeValue = newtext; 

         pos++; 

         if (pos>msg.length) pos=0; 

         window.setTimeout("ScrollMessage()", 200); 

         } // end function 

 

</script>    

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="http://localhost/sxoleio/sxoleio_css.css"/> 

</head> 
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<body onLoad="MyFunction(); ScrollMessage();"> 

<div id="container"> 

<div><?php include("includes/header1.php"); ?></div> 

<div id="menu"> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Αξρηθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/index.php">Δπηζηξνθή</a> 

<a href="http://localhost/sxoleio/logout.php">Έμνδνο</a> 

</div> 

<div id="header2"><h3 style="margin-bottom:0;margin-top:0"><table width="90%" 

border="0"> 

<tr><td id="t1" width="90%"> Σν Κπιηφκελν Μήλπκα </td></tr> 

</table> 

</h3></div> 

<?php include("includes/sidebar1.php"); ?> 

<div id="content"> 

<?php  # register.php 

 

  /* Απηή είλαη ε ζειίδα εγγξαθήο ζηελ ηνπνζεζία. Γηα λα θαηαρσξεζεί 

     ζαλ εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ν ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη ηελ εγγξαθή  

     ηνπ. */ 

 

// Υεηξηζκφο ζθαικάησλ. 

  error_reporting(0);  // Οινθιεξσηηθή απελεξγνπνίεζε. 

  $errors = array(); 

// Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε register_globals είλαη απελεξγνπνηεκέλε. 

   $username = strtolower(strip_tags ($_POST['username'])); 

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

   $password2 = strip_tags($_POST['password2']); 

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

   $surname = strip_tags($_POST['surname']); 

   $fathername = strip_tags($_POST['fathername']); 

   $email = strip_tags($_POST['email']); 
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   $status = strip_tags($_POST['status']); 

/* Τπνβνιή ηεο θφξκαο. Γεκηνπξγία ηεο ζπλζήθεο πνπ ειέγρεη αλ  

    έρεη ππνβιεζεί ε θφξκα. */ 

if ($_POST['submit']) 

{ 

// χλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

   $dbc = mysql_connect("localhost","root","") or  

   die ("Couldn't connect to database"); 

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

   mysql_select_db("sxoleio") or die ("Couldn't find database"); // Δπηινγή ηεο βάζεο. 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε username ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

   $check = mysql_query("SELECT username FROM users WHERE 

username='$username'"); 

   $count = mysql_num_rows($check); 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε email  ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

   $check2 = mysql_query("SELECT email FROM users WHERE email='$email'"); 

   $count2 = mysql_num_rows($check2); 

// Έιεγρνο χπαξμεο ησλ ηηκψλ:   

if 

($username&&$password&&$password2&&$name&&$surname&&$fathername&&$email&&$st

atus) 

{  

   if ( $password ==$password2) 

{ 

// Έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ ηηκψλ: 

   if (strlen($username)>20) 

 { 

    echo "<b>Σν κέγηζην φξην ραξαθηήξσλ γηα ην φλνκα πξφζβαζεο 

    είλαη 25 ραξαθηήξεο.</b>"; 

 }  

 else if  ($count!=0) 

 { 
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    echo "<b>Σν username ήδε ππάξρεη!</b>"; 

 } 

    else if (strlen($name)>25||strlen($surname)>25||strlen($fathername)>25) 

 { 

    echo "<b>Σν κέγηζην φξην ραξαθηήξσλ γηα ην φλνκα/επψλπκν/φλνκα παηέξα 

    είλαη 25 ραξαθηήξεο.</b>"; 

 } 

 else if (strlen($email)>30) 

 { 

    echo "<b>Σν κέγηζην φξην ραξαθηήξσλ γηα ην email 

    είλαη 30 ραξαθηήξεο.</b>"; 

 } 

  else if(!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL))  

 { 

    echo "<b>Παξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε κηα έγθπξε 

    ειεθηξνληθή δηεχζπλζε!</b>"; 

 } 

   else if  ($count2!=0) 

 { 

    echo "<b>Σν email ήδε ππάξρεη!</b>"; 

 }       

 else 

 {    

// Έιεγρνο ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο.      

   if (strlen($password)>25||strlen($password)<6 ) 

   { 

      echo "<b>Ο θσδηθφο πξφζβαζεο πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζε 6 θαη 25 

ραξαθηήξεο!</b>"; 

   } 

   else  

    { 

// Αλαπαξαγσγή ηπραίνπ αξηζκνχ γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο. 
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   $random = rand (23456789, 98765432); 

// Δγγξαθή ηνπ ρξήζηε. 

  $query = mysql_query("INSERT INTO users VALUES ('', '$username', 

SHA1('$password'), 

 '$name', '$surname', '$fathername', '$email', '$status', '$random', '0')");  

 $lastid = mysql_insert_id (); // Αλάθηεζε ηεο κνλαδηθήο ηηκήο πνπ θαηαρσξήζεθε 

ηειεπηαία. 

/* Όηαλ εθηειεί ηελ εγγξαθή ηνπ ν ρξήζηεο ιακβάλεη απηφκαηα ζην ειεθηξνληθφ ηνπ  

    ηαρπδξνκείν ην παξαθάησ link, ην νπνίν φηαλ ην αληηγξάςεη ζηελ γξακκή 

δηεπζχλζεσλ  

    ηνπ browser πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα ελεξγνπνηεζεί απηφκαηα ν ινγαξηαζκφο ηνπ. ε  

    δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εαλ δελ ηξέμεη ζσζηά ν θψδηθαο γηα θάπνην ιφγν, ν 

    δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο ελεξγνπνηεί ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη  

    απηφο λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα. */ 

$message = "Thank you " . $_POST["user_id"]. " we send you a confirmation e-mail in 

".         $_POST["email"]        .".          Please        put         this      url 

 http://localhost/sxoleio/activate.php?user_id=$lastid&code=$random\n\n in your 

browser 

 to activate your account."; 

@mail($_POST["email"], 'Thank you for registering', $message); 

$display_block = "$message"; 

    die ("<b>Ζ εγγξαθή ζαο εθηειέζηεθε επηηπρψο! <br />Διέγμηε ην email ζαο γηα λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ινγαξηαζκφ ζαο.</b>");   

   } 

  }    

 } 

 else 

    echo "<b>Οη θσδηθνί πξφζβαζεο δελ ηαηξηάδνπλ!</b>"; 

 }  

    else echo "<b>Όια ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθά!</b>"; 

} 

?> 
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<center><h2><u>Δγγξαθή Νένπ Μέινπο</u></h2><br /><div id="form1"> 

<form  action="http://localhost/sxoleio/register.php" method="post"> 

<table> 

<tr><td>Όλνκα  Πξφζβαζεο:</td><td> <input type="text" name="username" size="20"  

value="<?php echo $username; ?>"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Κσδηθφο Πξφζβαζεο:</td><td> <input type="password" name="password" 

size="20" /></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Δπαιήζεπζε Κσδηθνχ:</td><td> <input type="password" name="password2" 

size="20"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Όλνκα:</td><td> <input type="text" name="name"  size="45" value="<?php 

echo $name; ?>"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Δπψλπκν:</td><td> <input type="text" name="surname"  size="45" 

value="<?php echo $surname; ?>"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Όλνκα Παηέξα:</td><td> <input type="text" name="fathername"   size="45" 

value="<?php echo $fathername; ?>"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Email:</td><td> <input type="text" name="email"  size="45" value="<?php 

echo $email; ?>"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>Status:</td> 

<td>Student<input type="radio" name="status" value="1"/> 

Administrator<input type="radio" name="status" value="2"/></td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

</table> 

<div><center><input type="submit" name="submit" value="Δγγξαθή!"/> 

<input type="reset" name="reset" value="Καζαξηζκφο"/></center></div> 

</form></center></div> 

</div> 

<div><?php include("includes/footer.php"); ?></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

login.php 

<?php  # login.php 
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/*Απηφ ην ζελάξην δεκηνπξγεί ηε ζειίδα ζχλδεζεο, ε νπνία  

   πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα ζπλδεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ζαλ  

   εμνπζηνδνηεκέλν κέινο.*/ 

 

// Έλαξμε session. 

session_start (); 

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

 

// Υεηξηζκφο ζθαικάησλ. 

ini_set ('display_errors', 1); 

error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE); 

 

$username = $_POST['username']; 

$password = SHA1($_POST['password']); 

$status = $_POST['status']; 

// Δαλ είλαη έγθπξα ηα ζηνηρεία εηζφδνπ: 

if ($username&&$password&&status) 

{ 

 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

$dbc = mysql_connect("localhost","root","") or  

die ("Couldn't connect to database"); 

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

mysql_select_db("sxoleio") or die ("Couldn't find database"); 

 

// Οξίδσ έλα εξψηεκα: 

$query = mysql_query("SELECT * FROM users  

WHERE username='$username'"); 

 // Δπηζηξνθή γξακκψλ απφ ηε βάζε. 

$numrows = mysql_num_rows($query);  

if($numrows !=0)  // Αλ εθηειέζηεθε ζσζηά 
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{ 

while ($row = mysql_fetch_assoc($query)) 

{ 

$dbusername = $row['username']; 

$dbpassword = $row['password']; 

$dbstatus = $row['status']; 

$activated = $row['activated']; 

if ($activated =='0') 

{ 

die ("Ο ινγαξηαζκφο ζαο δελ είλαη αθφκα ελεξγνπνηεκέλνο. 

Παξαθαιψ ειέγμηε ην email ζαο!"); 

exit (); 

  } 

} 

 

// Έιεγρνο αλ ηαηξηάδνπλ: 

if ($username==$dbusername&&$password==$dbpassword 

&&$status==$dbstatus) 

{ 

echo "Δπηηπρήο ζχλδεζε!"; 

$_SESSION['username']=$username;   

switch ($status) { 

case 1: 

header ("Location:http://localhost/sxoleio/student_page16.php");     

/* echo "<p><a href='http://localhost/sxoleio/student_page16.php'> 

Δίζνδνο ζηελ ζειίδα καζεηή.</a></p><p><a href='http://localhost/ 

sxoleio/logout.php'>Έμνδνο</a></p>"; */ 

break; 

case 2: 

header ("Location:http://localhost/sxoleio/admin_page.php"); 

/*echo "<p><a href='http://localhost/sxoleio/admin_page.php'> 

Δίζνδνο ζηελ ζειίδα δηαρεηξηζηή.</a></p><p><a href='http://localhost/ 
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sxoleio/logout.php'>Έμνδνο</a></p>";*/ 

break;  

  } 

} 

else  

echo "<b>Λαλζαζκέλνο θσδηθφο πξφζβαζεο.</b><br /> 

<a href='http://localhost/sxoleio/index.php'> 

Δπηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ζειίδα</a> "; 

}  

else  

die ("<b>Απηφ ην φλνκα ρξήζηε δελ ππάξρεη.<br /><a href='http://localhost/ 

sxoleio/index.php'>Δπηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ζειίδα</a>  "); 

} 

else 

die ("<b>Παξαθαιψ εηζήγαγε έλαλ θσδηθφ ρξήζηε,  

έλα θσδηθφ πξφζβαζεο θαη επέιεμε έλα ηχπν.</b><br /> 

<a href='http://localhost/sxoleio/index.php'> 

Δπηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ζειίδα</a> "); 

?> 

connect.php 

<?php # connect.php 

 

// Απηφ ην αξρείν εγθαζηζηά κηα ζχλδεζε κε  

//  ηε MySQL θαη επηιέγεη ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

     $dbc = mysql_connect("localhost","root","") or  

      die ("Couldn't connect to database"); 

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

      mysql_select_db("sxoleio") or die ("Couldn't find database");?> 

activate.php 

<?php # activate.php 
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/* Με απηφ ην ζελάξην ελεξγνπνηείηαη ν   

    ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε. */  

 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

   require ('connect.php'); 

$user_id =@$_GET['user_id']; 

$code = @$_GET['code']; 

if ($user_id&&$code) 

{ 

$check = mysql_query ("SELECT * FROM users  

WHERE user_id='$user_id' AND random='$code'"); 

$num = mysql_num_rows($check); 

if ($num==1) 

{ 

 

// Δθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

$q = mysql_query ("UPDATE users SET activated='1'  

WHERE user_id='$user_id'"); 

die ("Ο ινγαξηαζκφο ζαο είλαη ηψξα ελεξγνπνηεκέλνο.  

Μπνξείηε ηψξα λα ζπλδεζείηε."); 

} 

else  

die ("Με έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ  ή ελεξγνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ."); 

} 

else 

die("Διιηπήο δεδνκέλα!"); 

?> 

th1_2dM.php 

<?php #th1_2dM.php 

//χλδεζε κε ηε βάζε 

require_once("../connect.php"); 
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 /* Οξίδσ ην εξψηεκα γηα λα αλαθηήζσ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ην  

     πεξηερφκελν ελφο αξρείνπ ζεσξίαο. */ 

 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο SELECT. 

$q="SELECT * FROM theory WHERE mathima_id='2' AND activity_num='1'";   

$r = @mysql_query($q); // Δθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

if ($r) {    // Δαλ ηξέρεη 

$row = mysql_fetch_array($r); {// Αλαθηψ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζα κε ην εξψηεκα. 

  // Δθηχπσζε πιεξνθνξηψλ. 

//  if ($row) {   

echo '<p>'; 

echo  $row['content']." "; 

echo '</p>'; 

} 

 

/*Απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ, νη νπνίνη δεζκεχνπλ ηα απνηειέζκαηα  

  ηνπ εξσηήκαηνο, φηαλ ηειεηψζνπκε κε απηφ. */ 

mysql_free_result($r);  

 

// Σν εξψηεκα δελ εθηειέζηεθε. Δθηππψλνπκε κελχκαηα ζθαικάησλ. 

 

}else{    

 

echo '<p class="error"><b>Αλεπηηπρήο εθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο ιφγσ 

ζθάικαηνο!</b></p>'; 

echo '<p>' .mysql_error($dbc) . '<br 

/><br />Query: ' .$q. '</p>'; 

}  // Σέινο  IF ηνπ εξσηήκαηνο. 

?> 

viewpage.php 

<?php  # viewpage.php 
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/* Απηφ ην ζελάξην ελεκεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ  

    επηζθέςεσλ πνπ γίλνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα  

    θαη θάζε επίζθεςε απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε. */ 

 

// χλδεζε κε ηε βάζε. 

require 'connect.php'; 

 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο ελεκέξσζεο. 

mysql_query ("UPDATE viewcounter SET 'views' = 

'views' + 1 WHERE id='1'"); 

 

// Οξηζκφο εξσηήκαηνο επηινγήο. 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM viewcounter  

WHERE id='1'"); 

while ($row = mysql_fetch_array($sql)) { 

$id = $row["id"]; 

$pagename = $row["pagename"]; 

$views = $row["views"]; 

}; 

?> 

<html><body> 

Τπάξρνπλ <?php print $views; ?> ζεάζεηο ζηελ 

<?php print $pagename; ?> ζειίδα! 

</body></html> 

header1.php 

<div id="header1"><img src="http://localhost/sxoleio/images/clip_image046.jpg" 

height="100" weight="100"  

align="left" "><a href="http://localhost/sxoleio/index.php"><font  color="#A52A24"> 

Καιψο ήιζαηε ζην Φεθηαθφ ρνιείν!</font></a></div> 

sidebar.php 

<div id="sidebar"> 
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<br> 

   <!--Γεκηνπξγία Ώξαο--> 

<div align="center"> 

<form name="MyFORM"> 

<input type="text" name="TheTime"> 

</form> 

</div> 

<script language = "javascript"> 

function MyFunction() 

{ 

var now = new Date(); 

var h = now.getHours(); 

var m = now.getMinutes(); 

var s = now.getSeconds(); 

document.MyFORM.TheTime.value = h + ":" + m + ":" + s 

setTimeout ("MyFunction()", 1000)  // H ζπλάξηεζε MyFunction() επαλαιακβάλεη θάζε 

δεπηεξφιεπην. 

} 

</script><br><br> 

  <!--Γεκηνπξγία θνπκπηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη.--> 

  <!--Γεκηνπξγία πξνεηδνπνηεηηθνχ κελχκαηνο (κε ρξήζε javascript) ζηνλ ρξήζηε γηα 

ηελ θάζε ιεηηνπξγία πνπ επηιέγεη.--> 

<center><table border="0"> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/diaheir_users.php'><input type="button"  

value="Γηαρείξηζε 

Υξεζηψλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" 

       onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Υξεζηψλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/mathimata_page.php'><input type="button" 

value="Γηαρείξηζε 

Μαζεκάησλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
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;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;"  

       onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Μαζεκάησλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/diaheir_theory.php'><input type="button" 

value="Γηαρείξηζε 

Θεσξίαο&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"  

      onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Θεσξίαο')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/diaheir_activities.php'><input type="button" 

value="Γηαρείξηζε 

Γξαζηεξηνηήησλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"  

     onClick="alert('Μήλπκα – Γηαρείξηζε Γξαζηεξηνηήησλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/viewres.php'><input type="button" 

value="Απνηειέζκαηα 

Μαζεηψλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"  

    onClick="alert('Μήλπκα – Απνηειέζκαηα Μαζεηψλ')"/></a></td></tr><tr></tr> 

<tr><td><a href='http://localhost/sxoleio/search_user.php'><input type="button" 

value="Αλαδήηεζε 

Υξεζηψλ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&

nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" 

    onClick="alert('Μήλπκα – Αλαδήηεζε Υξεζηψλ')"/></a></td></tr> 

</table></center></div> 

sidebar1.php  ,  sidebar6.php 

<div id="sidebar1"> 

<br />  

<!--Γεκηνπξγία Ώξαο--> 

   <div align="center"> 

   <form name="MyFORM"> 

   <input type="text" name="TheTime"> 

   </form> 
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  </div> 

  <script language = "javascript"> 

 function MyFunction() 

 { 

    var now = new Date(); 

    var h = now.getHours(); 

    var m = now.getMinutes(); 

    var s = now.getSeconds(); 

  document.MyFORM.TheTime.value = h + ":" + m + ":" + s 

  setTimeout ("MyFunction()", 1000)  // H ζπλάξηεζε MyFunction() επαλαιακβάλεη θάζε 

δεπηεξφιεπην. 

  } 

  </script><br /><br /> 

<a href="http://www.freesmileys.org/smileys.php" title="Smiley"><img src= 

"http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-computer004.gif" alt="Smiley" border="0" 

/></a> 

</div> 

menu.php 

<div id="menu"> 

<a href='http://localhost/sxoleio/index.php' >Αξρηθή</a> 

<a href='http://localhost/sxoleio/student_page16.php' >Δπηζηξνθή</a> 

<a href='http://localhost/sxoleio/logout.php' >Έμνδνο</a> 

</div> 

footer.php 

<div id="footer">Copyright @ 2013 Tamvakologou Xakousti. All Rights Reserved. 

&nbsp;&nbsp; 

 <!--Γεκηνπξγία Ζκεξνκελίαο--> 

<script language="JavaScript"> 

var now = new Date(); 

var days = new Array('Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',  

'Thursday', 'Friday', 'Saturday'); 

var months = new Array('January', 'February', 'March', 'April', 
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'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December');  

var date = ((now.getDate()<10)?"0":"")+now.getDate(); // Ζ πξψηε εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο, ε Κπξηαθή μεθηλάεη κε κεδέλ.  

function fourdigits(number) { // Υξεηαδφκαζηε 4 ςεθία γηα ην κήλα. 

  return (number < 1000)? number + 1900 : number; 

         } 

today = days[now.getDay()] + " " + date + " " + months[now.getMonth()] +  

" " + (fourdigits(now.getYear())); 

 

document.write(today); 

</script> 

</div> 

logout.php 

<?php # logout.php 

 

//Αξρηθνπνίεζε session. 

 session_start(); 

// Αθχξσζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ session. 

 session_destroy(); 

// Αλαθαηεχζπλζε ζηελ ζειίδα ζχλδεζεο. 

 header("location:http://localhost/sxoleio/index.php?msg=Έρεηε απνζπλδεζεί 

επηηπρψο.");  

// Δπέζηξεςε ζηελ ζειίδα index.php κε έλα κήλπκα εμφδνπ. 

?> 

Κεφάλαιο 7
ο 

- Αξιολόγηση σχεδιασμού του συστήματος διεπαφής 

της εφαρμογής με τους χρήστες 

7.1 Περιβάλλον Διεπαφής 

Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο  είλαη ην πεξηβάιινλ κέζα απφ ην νπνίν νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

θάζε εθαξκνγή θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηή πξνζθέξεη, δειαδή κέζσ απηνχ επηηπγράλεηαη ε  

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ππνινγηζηή .Ζ  δηεπαθή ρξήζηε παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

ηνπ ππνινγηζηή θαη  ηνπ ρξήζηε. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ινηπφλ φηη δηεπαθή ρξήζηε  είλαη 
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ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο , ην νπνίν επηηξέπεη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ππνινγηζηή. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηκήκαηα ηφζν 

ηνπ πιηθνχ φζν θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Σν πιεθηξνιφγην, ην πνληίθη, ε νζφλε, ην DVD, ν ζαξσηήο είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ πιηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε. Δλψ  σο ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο : νη εηθφλεο , ε γξαθίδα,  ηα κελχκαηα ιάζνπο, ηα ζχκβνια θαη 

γεληθά  ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη φηη απνηειεί ηκήκα ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ππνινγηζηή.    

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα εμέιημεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο  αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Πνιιέο θνξέο κία εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη ηθαλή θαη λα 

έρεη κεγάιεο  δπλαηφηεηεο ,αιιά εάλ δελ είλαη εχρξεζηε θαη θηιηθή σο πξνο ην ρξήζηε απηφ 

απνηειεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηαηί απηφο ζα ηελ απνξξίςεη. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ λα 

αλαπηχζζνληαη νη εθαξκνγέο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο  ρξεζηηθφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ έηζη ψζηε λα ηνπο ηθαλνπνηνχλ γηαηί κφλν έηζη ζεσξνχληαη επηηπρεκέλεο. 

Παξαθάησ ζα ζρνιηάζνπκε ην ζχζηεκα δηεπαθήο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζα θαηαγξάςνπκε κία ιίζηα απφ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεπαθήο ηεο. 

7.2 Κριτήρια  Αξιολόγησης 

1. Σν ζχζηεκα είλαη θηιηθφ ζηνπο ρξήζηεο; 

2. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα; 

3. Δίλαη εχθνιν ν ρξήζηεο λα πξνβιέςεη ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχληαη  θαηά ηελ εθηέιεζε 

κίαο ιεηηνπξγίαο; 

4. Παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή κε νκνηφκνξθν, ηζνξξνπεκέλν ηξφπν, ψζηε νη ρξήζηεο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζην πεξηερφκελν; 

5. Ζ παξνπζίαζε ηεο νζφλεο είλαη ειθπζηηθή θαη θαηαλνεηή; 

6. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε γηα ηελ  ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε απνκλεκφλεπζεο κέρξη λα θηάζεη ζην  επηζπκεηφ απνηέιεζκα; 

7. Ζ εθαξκνγή είλαη αλζεθηηθή ζηα ιάζε ηνπ ρξήζηε; 

8. Πξνζηαηεχεηαη ν ρξήζηεο απφ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή δεδνκέλσλ; 

9. Σα κελχκαηα ιάζνπο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε;    

10. Σα κελχκαηα ιάζνπο  είλαη θαηαλνεηά; 

11.Σα κελχκαηα ιάζνπο  ρξεζηκνπνηνχλ ιεμηιφγην κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνο ν ρξήζηεο; 

12. Σα κελχκαηα ιάζνπο  έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα; 
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13. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηνχλ ηνλ ρξήζηε ή φρη; 

14. Σα ρξψκαηα είλαη ειθπζηηθά, βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε; 

15. Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαηάιιεια εξγαιεία πινήγεζεο; 

16. Λεηηνπξγεί ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθά; 

Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  είλαη έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ δαζθάινπο θαη καζεηέο αλεμαξηήηνπ εμεηδηθεπκέλεο κνξθψζεσο θαη 

εκπεηξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ηερλνινγίεο ππνινγηζηψλ . Ζ αξρηθή νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

νλνκάδεηαη Αξρηθή ειίδα  κνηάδεη πνιχ κε φιεο ηηο άιιεο νζφλεο  ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ ή 

άιισλ εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ.  

Πνιιά ζηνηρεία ηεο νζφλεο είλαη ίδηα κε αλάινγεο εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ, δειαδή αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ θαη αηζζεηηθφ κνληέιν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θφξκα ζχλδεζεο πνπ πξνηξέπεη ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε λα ζπλδεζεί ζην 

ζχζηεκα, ή ην θνπκπί εγγξαθήο πνπ κεηαθέξεη ηνλ κε εγγεγξακκέλν ρξήζηε ζηε ζειίδα πνπ 

πεξηέρεη ηελ θφξκα εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ζπκπιεξψζεη εηζάγνληαο ηα απαηηνχκελα 

ζηνηρεία  πνπ δεηνχληαη απφ ην   ζχζηεκα, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη απφ απηφ. Απηφ βνεζάεη ηνλ 

ρξήζηε (δάζθαιν ή καζεηή), θαη θπξίσο απηφλ πνπ  έρεη ρξεζηκνπνηήζεη παξφκνηεο  εθαξκνγέο 

ζην παξειζφλ λα θαηαλνήζεη ην ζχζηεκα θαιχηεξα.  

Ζ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο έρεη γξακκηθή δνκή φπνπ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο πνπ 

κεηαθέξνπλ ηνλ επηζθέπηε απφ ηε κηα ζειίδα ζηελ άιιε, ζπλήζσο πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα 

πίζσ. Τπάξρεη θαη κηα ζχλδεζε γηα ηελ αξρηθή ζειίδα ε νπνία κεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε γξήγνξα 

ζηελ πξψηε ζειίδα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή, έρνπκε κηα γξακκηθή δνκή κε 

ελαιιαθηηθέο, ε νπνία μεθηλάεη έλα παξαθιάδη απφ έλα κφλν ζεκείν. Σν παξαθιάδη κπνξεί 

θαηφπηλ λα επηζηξέςεη ζηελ θχξηα δηαδξνκή ζε θάπνην ζεκείν ή κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ 

μερσξηζηή πνξεία ηνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Δπίζεο, παξέρνληαη θαη ζπλδέζεηο νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ ζην πξφγξακκα 

αγλνψληαο ηε γξακκηθή δνκή, ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα μαλαδνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν βήκα. 

Οη καζεηέο θαζνδεγνχληαη κε βήκαηα γηα ην πψο ζα νινθιεξψζνπλ κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο. 

Μηα βαζηθή αξρή πνπ ηεξείηαη απφ ην ινγηζκηθφ είλαη ε ζπλέπεηα, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνκνξθία ζε ζέκαηα νξνινγίαο, ππνζέιηδα θαη ρξψκαηα. Γελ ζα ζεσξνχζακε νξζά 

απνδεθηφ έλα κελνχ φπνπ νη επηινγέο ζα ήηαλ κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη πξάζηλν ρξψκα θαη 

έλα άιιν κελνχ κε πεδά γξάκκαηα θαη κπιε ρξψκα. Όπσο επίζεο δελ ζα ήηαλ ζσζηφ κία 

δηαδηθαζία λα εθηειείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε κίαο εθαξκνγήο. 

Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θαη λα εθηειείηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο  ηξφπν.  

ην παξφλ ζχζηεκα νη ιέμεηο θαη ηα ρξψκαηα ζεκαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα θάζε θνξά 

θαη έηζη δηεπθνιχλνπλ ηνλ ρξήζηε ηφζν ζηελ ρξήζε φζν θαη ζηελ  γξήγνξε εθκάζεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ππφβαζξν ησλ  δηαθφξσλ  ηκεκάησλ 
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ηεο ζειίδαο είλαη ζηαζεξά, έρνπλ επηιερζεί πξνζερηηθά θαη δεκηνπξγνχλ ζηνλ ρξήζηε κηα θαιή 

πξψηε εληχπσζε γηα ηελ φιε εθαξκνγή.  

Δπίζεο, νη ζχλδεζκνη έρνπλ παληνχ ηα ίδηα ρξψκαηα θαη κέζσ απηψλ έρνπκε 

δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ζε άιια ζεκεία ηεο εθαξκνγήο. Ζ έμνδνο απφ ηελ νζφλε βξίζθεηαη 

ζπλήζσο  ζην κελνχ ηεο εθαξκνγήο. Ζ ψξα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο εθαξκνγήο ελψ 

ε εκεξνκελία βξίζθεηαη ζην ππνζέιηδν. 

Μεγάιε βνήζεηα πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε ηα πξνεηδνπνηεηηθά ή ελεκεξσηηθά  

κελχκαηα φπσο θαη ηα κελχκαηα ιάζνπο. πλήζσο απηνχ ηνπ είδνπο ηα κελχκαηα είλαη πνιχ 

ρξήζηκα ,αιιά θαη αξθεηά θαηαλνεηά θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα απνθαζίζνπλ γηα ην 

πνηεο ελέξγεηεο ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε θφξκα 

εγγξαθήο δελ εηζάγνπκε ζε θάπνην πεδίν δεδνκέλα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα φηη φια ηα πεδία 

είλαη ππνρξεσηηθά. Άιιν παξάδεηγκα είλαη φηαλ ν καζεηήο ζέιεη λα επηιέμεη κηα εμέηαζε ε νπνία 

δελ ππάξρεη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα αληίζηνηρν κήλπκα. Δπίζεο, ε εθαξκνγή εμαζθαιίδεη ηε 

δπλαηφηεηα φηη έλα  αξηζκεηηθφ πεδίν δελ δέρεηαη κε αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο. 

Σα κελχκαηα ιάζνπο ζπλήζσο αθνξνχλ ηα << άζρεκα λέα>> πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ρξήζηεο θαη κεξηθέο θνξέο ηνπο απνγνεηεχνπλ .Βέβαηα  απηνχ ηνπ είδνπο ηα κελχκαηα έρνπλ 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη επνκέλσο είλαη επνηθνδνκεηηθά θαη βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα 

θάλνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη λα μεπεξλνχλ  ηα ιάζε, γη΄απηφ ζα πξέπεη λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ ζαθή θαη αθξηβή. ηελ παξνχζα εθαξκνγή ηα κελχκαηα ιάζνπο εκθαλίδνληαη κε 

έληνλν ρξψκα φπσο θαη φια ηα ππφινηπα κελχκαηα.  

7.3 υμπέρασμα Αξιολόγησης 

 Σν ζπκπέξαζκα  πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο  παξαπάλσ αμηνινγήζεηο , είλαη  φηη ην παξφλ 

ινγηζκηθφ δηαζέηεη έλα  πνηνηηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο, είλαη εχθνιν  ζηε ρξήζε ηνπ θαη 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο , ελψ ηαπηφρξνλα είλαη  

επραξηζηεκέλνη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεη  φιε ε εθαξκνγή. Έηζη ινηπφλ ην ινγηζκηθφ δηέπεηαη 

απφ νκνηνκνξθία θαη ζπλέπεηα, είλαη εχρξεζην, έρεη δπλαηφηεηεο  πινήγεζεο απφ νζφλε ζε 

νζφλε  θαη ρξεζηκνπνηεί  ιέμεηο πνπ δε δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε . Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη εχθνιν 

ζηελ εθκάζεζε,  ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπσο είλαη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ νη νπνίνη είλαη 

αξράξηνη  κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη νη δάζθαινη απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νπνίνη είλαη ρξήζηεο 

πνπ κπνξεί λα κελ  έρνπλ νχηε ην ρξφλν, νχηε ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπηνχλ  πάλσ ζε απηφ 

Γενικά υμπεράσματα για τη Διατριβή 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο ήηαλ λα αλαπηπρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα καζεκαηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε  

δηαδαζθαιία θαη κάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.  
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Μεξηθά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο  ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο παξαθάησ: 

 Έρνληαο θάλεη  κηα δηαηχπσζε γηα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ δηαπηζηψλσ φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ εθπαίδεπζε. Πξηλ επηιέμεη θαλείο θάπνην απφ απηά, πξέπεη λα αλαινγηζηεί ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

 Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ e-learning εθαξκνγέο πνπ 

επηηξέπνπλ θάζε είδνπο αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ.  

 Ζ πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα γηαηί 

απηνχ ηνπ είδνπο ην ινγηζκηθφ  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγψλ ή βειηηψζεσλ ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο απηνχ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο δηαπίζησζα 

πφζν ρξήζηκνο είλαη ν δπλακηθφο κεραληζκφο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ, ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί ζειίδεο δηαβάδνληαο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα βάζε 

δεδνκέλσλ. Απηφ δηεπθνιχλεη  ηφζν ην καζεηή ν νπνίνο νδεγείηαη κφλν ζηηο ζειίδεο ηνπ 

καζήκαηφο ηνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο εμέηαζεο πνπ επηιέγεη θάζε θνξά, φζν θαη ην 

δηαρεηξηζηή ν νπνίνο θάλνληαο κηα αιιαγή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζα ελεκεξσζνχλ θαη νη 

ππφινηπεο ζειίδεο ηαπηφρξνλα. 

 Ζ αθεξαηφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Μφλν νη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο γηα λα δηαζθαιίδεηαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. Απηφ επηηεχρζεθε κε ηελ ρξήζε 

ζπλφδσλ ιεηηνπξγίαο (sessions) έηζη ψζηε φηαλ ν ρξήζηεο, ζχκθσλα βέβαηα κε ην 

επίπεδν πηζηνπνίεζεο, δεηά κηα ζειίδα ην HTTP λα κπνξεί λα θαηαιάβεη απφ πνηνλ 

ρξήζηε ήξζε ε αίηεζε. 

 Ζ δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο απνηειεί έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. Ο 

ζρεδηαζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

γξακκηθφο θαη γη‟απηφ ην πεξηερφκελν γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηφ. Απφ ηελ άιιε 

φκσο ε γξακκηθή νξγάλσζε είλαη άθακπηε θαη πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ησλ ρξεζηψλ 

ζηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή έρσ <<καιαθψζεη>> ηελ αθακςία ηεο γξακκηθήο δνκήο 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα παξεθθιίζεη απφ ηε βαζηθή δηαδξνκή 

παξέρνληαο ζπλδέζεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ 

ζηε δηαδηθαζία αγλνψληαο ηε γξακκηθή δνκή, ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα 

μαλαεπηζθεθηεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη. 
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 Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δηαπίζησζα είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, φπσο 

είλαη νη γιψζζεο ηζηνχ HTML, CSS, JAVASCRIPT, νη νπνίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε κε ην λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη λα πξνζαξκνζηνχλ έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζσζηά ηα πεξηερφκελα ηεο 

εθαξκνγήο ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα πινήγεζεο επηιέμεη ν ρξήζηεο (Internet 

Explorer, Mozilla). 

 Θα κπνξνχζακε λα επεθηείλνπκε ηελ εθαξκνγή θαη λα ελζσκαηψζνπκε ζε απηή 

πνηθίιν δηαδξαζηηθφ πιηθφ ζπλδηάδνληαο θείκελα, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, ήρν, βίληεν κε 

παξαδείγκαηα έηζη ψζηε ην πξφγξακκα λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, 

λα ηξνθνδνηεί ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη λα ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηνπ 

καζήκαηνο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζην ζχζηεκα θαη άιια καζήκαηα 

φπσο επίζεο θαη άιινπ είδνπο εξσηήζεηο, φπσο ζσζηφ/ιάζνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Μειινληηθά, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε έλα forum ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο θπξίσο γηα ηα καζήκαηά ηνπο. Σν forum ζα ην ειέγρεη 

ν δάζθαινο/δηαρεηξηζηήο.  Δπίζεο, κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε  θαη άιινπ είδνπο 

βειηηψζεηο ψζηε λα εμππεξεηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν θαη πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.   

Παρατήρηση 

Χο εγρεηξίδην ρξήζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φιν ην έθην θεθάιαην ην νπνίν πεξηέρεη κηα 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή, φζν θαη απφ ηε 

πιεπξά ηνπ καζεηή θαη φπνπ ν  θάζε ρξήζηεο κπνξεί κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν λα βξίζθεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην ζχζηεκα. 
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