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Περίληψη 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
εφαρµογής, την οποία µπορούν να χρησιµοποιούν µαθητές για να κατανοήσουν έννοιες του µαθήµατος 
της φυσικής Α’ λυκείου αλλά και να διαπιστώσουν το βαθµό που αυτό επιτυγχάνεται µέσω online 
διαγωνισµάτων. Η εφαρµογή αυτή αποτελεί ένα ελκυστικό βοηθητικό εργαλείο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία τόσο για το µαθητή όσο και για τον καθηγητή, προσφέροντας στους µαθητές νέα ερεθίσµατα 
για µάθηση και στους καθηγητές τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. 

Abstract 

The aim of this thesis is to develop an educational web-based application, which can be used by students 
to understand concepts of elementary physics, but also to determine the extent to which this is achieved 
through online exams. This application is an attractive utility tool in the educational process for both the 
student and for the teacher giving students new stimuli for learning and teachers the ability to integrate 
new technologies in teaching.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

Σήµερα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει γίνει πιο προσιτή σχεδόν στον καθένα λόγω της µείωσης των 
τιµών τόσο στους υπολογιστές, ως εργαλείο πρόσβασης, όσο και στο κόστος χρήσης του διαδικτύου. 
Έτσι, όλο και περισσότεροι µαθητές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και ως µέσο άντλησης πληροφοριών 
και απόκτησης γνώσης. 

 

Ο κατάλληλος συνδυασµός των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας µπορούν να κάνουν πιο ελκυστική την ιδέα της µάθησης για τους µαθητές. ∆ηλαδή οι 
µαθητές να µην παρακολουθούν παθητικά αλλά να έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της µάθησης. 
Αυτό γίνεται γιατί ένα σωστά σχεδιασµένο λογισµικό βασίζεται στην κριτική σκέψη των µαθητών και όχι 
στην αποµνηµόνευση.  

 

Με το εκπαιδευτικό λογισµικό επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη δηµιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού και 
προκλητικού µαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διερευνητική, την ενεργητική και τη 
δηµιουργική µάθηση. 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
εφαρµογής, την οποία µπορούν να χρησιµοποιούν µαθητές για να κατανοήσουν έννοιες του µαθήµατος 
της φυσικής αλλά και να διαπιστώσουν το βαθµό που αυτό επιτυγχάνεται µέσω online διαγωνισµάτων. Η 
εφαρµογή αυτή αποτελεί ένα ελκυστικό βοηθητικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για το 
µαθητή όσο και για τον καθηγητή, προσφέροντας στους µαθητές νέα ερεθίσµατα για µάθηση και στους 
καθηγητές τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. 

 

Ο διαχειριστής της εφαρµογής αποθηκεύει σε Βάση ∆εδοµένων (Β∆) τη σχετική θεωρία του 
µαθήµατος, η οποία εµφανίζεται στον µαθητή σε html σελίδα µε links, τα οποία καταλήγουν σε εικόνες ή 
σε κείµενο ή σε παραδείγµατα. Επίσης, στη Β∆ εισάγονται από το διαχειριστή τρία είδη ερωτήσεων 
(πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, συµπλήρωση κενού), από τα οποία ο µαθητής δηµιουργεί ένα 
διαγώνισµα για να το απαντήσει στη συνέχεια. Ο µαθητής βλέπει µέσα από στατιστικά διαγράµµατα τις 
επιδόσεις του στα διαγωνίσµατα και ο καθηγητής (διαχειριστής) βλέπει επίσης µέσα από στατιστικά 
διαγράµµατα τις επιδόσεις όλων των µαθητών.  

 

Το κείµενο της πτυχιακής εργασίας δοµείται ως εξής: 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση για το εκπαιδευτικό λογισµικό, σχετικά µε τα διάφορα 
είδη στα οποία κατηγοριοποιείται και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται για την ανάπτυξη 
σχετικών αποτελεσµατικών εφαρµογών για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση της εφαρµογής, προσδιορίζοντας τους χρήστες της µε 
τους σχετικούς ρόλους τους και την απεικόνισή τους σε UML διαγράµµατα. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται ο σχεδιασµός της εφαρµογής, µε αναφορά στα εργαλεία και τις 
τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξή της, τη Β∆ και τους πίνακες που περιέχει και την 
ανάλυση των ρουτινών για την υλοποίησή της. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση της εφαρµογής µέσα από screen shots, τα οποία 
επεξηγούνται µε λεπτοµέρεια. 
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Κεφάλαιο 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

2.1 Γενικά 

Ο γενικότερος όρος λογισµικό (λογισµικό εφαρµογών) χρησιµοποιείται για τα προγράµµατα που 
εκτελούνται από ένα υπολογιστικό σύστηµα. Μια ειδική κατηγορία του είναι το εκπαιδευτικό λογισµικό 
(educational software), δηλαδή το πρόγραµµα που σχεδιάζεται και χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό προσφέρει στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 
χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση της εκπαιδευτικής 
ενότητας. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασµένες και µελετηµένες διαδικασίες, ο χρήστης ανακαλύπτει από 
µόνος του και αποκτά την επιθυµητή γνώση. 

Τα λογισµικά, µε κριτήριο το βαθµό αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, συνιστούν «ανοικτά» ή 
«κλειστά» εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Ο όρος «ανοικτά» µαθησιακά περιβάλλοντα χρησιµοποιήθηκε µε µια διπλή σηµασία στο παρελθόν: 
µε την έννοια ότι είναι περιβάλλοντα που παραµετροποιούνται και προσαρµόζονται εύκολα από τους 
χρήστες (τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου για παράδειγµα) και µε την έννοια ότι δεν έχουν ad hoc 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, αλλά µπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία. Με κριτήριο τα τεχνολογικά 
µέσα κατασκευής τους ορισµένα λογισµικά συνιστούν πολυµεσικές και άλλα υπερκειµενικές (hypertext) 
ή υπερµεσικές  εφαρµογές. 

2.2 Είδη εκπαιδευτικού λογισµικού 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό χωρίζεται σε κατηγορίες αναλόγως µε τη χρησιµότητα και το σκοπό 
δηµιουργίας του. Έτσι έχουµε τις παρακάτω κατηγορίες: 

� Εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) 

� Φροντιστηρίου (tutorial) 

� Λύσης προβληµάτων (problem solving) 

� Προσοµοίωσης (simulation) 

� Εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational computer games) 

� Μοντελοποίησης (modeling) 

2.2.1 Εκπαιδευτικό λογισµικό εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) 

Οι εφαρµογές του τύπου αυτού έχουν ως στόχο την εξάσκηση των µαθητών σε επιµέρους ενότητες 
διδαγµένης ύλης. Θα µπορούσαµε να παραλληλίσουµε την ύλη που προσφέρεται µε ένα αντίστοιχο 
βιβλίο ασκήσεων, µε τη διαφορά πως στα προγράµµατα εξάσκησης δεν χρειάζεται η παρέµβαση του 
δασκάλου. Η διόρθωση και η ανατροφοδότηση γίνεται από το πρόγραµµα, το οποίο είναι δυνατό να 
προσαρµοστεί στις δυνατότητες του ασκουµένου και να παρουσιάσει στο τέλος την πορεία και την 
επίδοσή του. Τα λογισµικά αυτού του χαρακτήρα εξασκούν συνήθως τους µαθητές σε διάφορες ενότητες 
ενός µαθήµατος. Πολλές φορές επίσης έχουν τη µορφή των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής ή της 
συµπλήρωσης κενών κλπ. 

Στα θετικά των προγραµµάτων αυτών, συνήθως, λογίζονται: η άµεση ανατροφοδότηση, το περιθώριο 
άπειρων επαναλήψεων «χωρίς να εξαντλείται η υποµονή του µηχανήµατος» και η δυνατότητα 
αξιολόγησης της πορείας των ασκουµένων. 

Επισηµαίνεται, επίσης, πως τα προγράµµατα αυτά είναι αγαπητά στους µαθητές και πως σ' αυτό 
συµβάλλει η µαγεία του νέου µέσου, η χρονική άνεση µε την οποία µπορούν να γίνουν οι ασκήσεις και η 
άνεση που νιώθει ο µαθητής µπροστά στον υπολογιστή, αφού δε νιώθει την καταπιεστική παρουσία του 
δασκάλου. 
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2.2.2 Εκπαιδευτικό λογισµικό φροντιστηρίου (tutorial) 

Το λογισµικό αυτού του τύπου αναλαµβάνει τη διδασκαλία µιας ενότητας µε την παράλληλη εξάσκηση. 
Η ύλη παρουσιάζεται κατά µικρές ενότητες και µε κατάλληλες ερωτήσεις καταβάλλεται προσπάθεια να 
προκληθεί η συµµετοχή του µαθητή, από τις απαντήσεις του οποίου εξαρτάται η συνέχιση της 
διδασκαλίας. Επιδιώκεται, δηλαδή, η δυνατότητα εξατοµικευµένης µαθησιακής διαδικασίας που 
στηρίζεται στο διάλογο και παρακολουθεί την πορεία και ικανότητα του κάθε µαθητή. 

Στην αρχή οι εφαρµογές αυτού του τύπου ήταν απλοϊκές. Στη συνέχεια, όµως, λόγω κυρίως των 
κατακτήσεων της τεχνητής νοηµοσύνης, εξελίχτηκαν σηµαντικά κυρίως ως προς τη δυνατότητα 
επεξεργασίας της απάντησης που πληκτρολογεί ο κάθε µαθητής και τη διατήρηση των σχετικών 
πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές διαµορφώνουν το «µοντέλο του µαθητή» και µε βάση αυτό 
χαράσσουν στη συνέχεια την πορεία µάθησης που θα ακολουθηθεί. Το κρίσιµο, βέβαια, θέµα, στην 
προκειµένη περίπτωση, είναι ότι «η εµφυτευµένη στον υπολογιστή γνώση, δεν µπορεί να δηµιουργήσει 
αφ' εαυτής νέα γνώση» και εποµένως το βάρος πέφτει στα κριτήρια ταξινόµησης των µαθητικών 
απαντήσεων, που είναι όµως προαποφασισµένα. 

Οι εφαρµογές φροντιστηρίου, αν είναι προσεχτικά σχεδιασµένες και εκµεταλλεύονται τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας (π.χ. εικόνα, λόγος, τεχνητή νοηµοσύνη), µπορούν: 

1. Να βοηθήσουν στην κατανόηση κεφαλαίων της ύλης και να καλύψουν τυχόν κενά των µαθητών 
σε επί µέρους θέµατα.  

2. Επιτρέπουν στον καθηγητή να µην απασχολεί το σύνολο των µαθητών, όταν κρίνει ότι το 
πρόβληµα δεν είναι γενικό και επιτρέπουν την απόλυτη εξατοµίκευση της διδασκαλίας.  

Υπό συγκεκριµένες, λοιπόν, προϋποθέσεις και µε προδιαγεγραµµένο το ρόλο τους είναι δυνατό να 
είναι διδακτικά επωφελείς στον καθηγητή. 

Η κριτική επισηµαίνει πως οι εφαρµογές αυτές είναι µεν πιο σύνθετες και πιο εντυπωσιακές, η 
διδακτική φιλοσοφία όµως που υιοθετούν δε διαφέρει ουσιαστικά από αυτήν των εφαρµογών εξάσκησης 
και πρακτικής. Τονίζεται επίσης πως η ύλη είναι ήδη διαµορφωµένη από κάποιους «ειδικούς», µακριά 
από το συγκεκριµένο διδακτικό γίγνεσθαι και τις ανάγκες του και πως παραβλέπονται οι δραστηριότητες 
ενεργού συµµετοχής των παιδιών σε πραγµατικές συνθήκες, που καλλιεργούν το διάλογο, την κριτική 
σκέψη και επιτρέπουν την χρήση της γλώσσας µε βάση τη ρητορική πρακτική. 

Σηµαντική αδυναµία των εφαρµογών αυτών είναι πως θεωρούν το µαθητή ως παθητικό δέκτη της 
γνώσης. Κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει για να τον δραστηριοποιήσουν είναι πολύ επιφανειακές 
και εξαντλούνται στην ευρηµατικότητα µε την οποία θα απονεµηθεί η τιµωρία ή ο έπαινος π.χ. 
βαθµολογία, µουσική, ζωγραφική κλπ.  

2.2.3 Εκπαιδευτικό λογισµικό λύσης προβληµάτων (problem solving) 

Οι εφαρµογές αυτού του τύπου ζητούν από τους χρήστες να επιλύσουν ασκήσεις και προβλήµατα, 
στηριζόµενοι σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σε προηγούµενη φάση. Συνήθως εµπεριέχονται σε 
εφαρµογές άλλου τύπου, όπως π.χ. σε προσοµοιώσεις. Ευνοούν τη διερευνητική µάθηση και συνήθως, 
στοχεύουν στην ανάπτυξη αλγοριθµικής σκέψης. Το λογισµικό αυτού του τύπου δίνει στον 
εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ή να αναλύσει παραλλαγές του προβλήµατος µέσω 
αλλαγών των δεδοµένων του. Η εφαρµογή του είναι κυρίως στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες 

2.2.4 Εκπαιδευτικό λογισµικό προσοµοίωσης (simulation) 

Τα προγράµµατα προσοµοίωσης είναι σηµαντικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, γιατί αναπαριστούν την 
πραγµατικότητα και έτσι µας επιτρέπουν να παρακολουθήσουµε κάποια φαινόµενα, τα οποία είναι 
δύσκολο, χρονοβόρο ή και ασύµφορο οικονοµικά να παρακολουθήσουµε στην πραγµατικότητα. Πολλά 
τέτοια προγράµµατα υπάρχουν για την παρατήρηση φυσικών φαινοµένων, για τα µαθηµατικά, την 
ιατρική κλπ. 

Στα θετικά αυτού του είδους του εκπαιδευτικού λογισµικού λογίζεται το ότι ενθαρρύνουν την 
οµαδική εργασία και έρευνα, αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και οδηγούν στην κατάκτηση της 
γνώσης κατά τρόπο φυσικό και ευχάριστο. 
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Η κριτική επισηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη του πως το λογισµικό αυτής της 
κατηγορίας είναι δυνατό να οδηγήσει σε µια εσφαλµένη εντύπωση και εξιδανίκευση της 
πραγµατικότητας και παράλληλα να µειώσει την επαφή µε την πραγµατικότητα . 

2.2.5 Εκπαιδευτικό λογισµικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational 

computer games) 

Ταξινοµούνται κυρίως σε παιχνίδια δράσης και σε παιχνίδια στρατηγικής, όπου τα τελευταία 
αξιοποιούνται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιχνίδια στρατηγικής είναι συνήθως 
παιχνίδια ρόλων και προσοµοιώνουν καταστάσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο χρήστης. Στην 
εκπαιδευτική διαδικασία µας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιχνίδια στρατηγικής. Στα παιχνίδια στρατηγικής 
προσοµοιώνονται διάφορες καταστάσεις στις οποίες ο εκπαιδευόµενος συµµετέχει ενεργά. Για 
παράδειγµα ο εκπαιδευόµενος θα µπορούσε να αναλάβει τη δηµιουργία, επίβλεψη και εξέλιξη µιας 
ολόκληρης πόλης ή την ανάπτυξη ενός πολιτισµού. 

2.2.6 Εκπαιδευτικό λογισµικό µοντελοποίησης (modeling) 

Με τη χρήση του µπορούν να γίνουν αναπαραστάσεις συστηµάτων ή διαδικασιών, δηλαδή να 
δηµιουργηθούν µοντέλα. Η µοντελοποίηση επιτρέπει την µεταβολή κάποιας ή κάποιων παραµέτρων που 
επιδρούν στο σύστηµα και την παρατήρηση της συµπεριφοράς του πληθυσµού. Αν κάποιος παρατηρήσει 
σήµερα εφαρµογές λογισµικού, είναι εύκολο να διαπιστώσει πως ενσωµατώνουν στοιχεία από όλες 
σχεδόν τις προηγούµενες κατηγοριοποιήσεις. Έτσι, παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
προσφέρουν µεγαλύτερο κίνητρο χρήσης. 

2.3 Το εκπαιδευτικό λογισµικό στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

2.3.1 Γενικές κατευθύνσεις 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό σαν µέσο διδασκαλίας παράγεται από εµπορικές εταιρίες και όχι από φορείς 
σχετικούς µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η παραγωγή του γίνεται από 
εµπορικές εταιρίες, δεν υπάρχει η σχέση που θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ ενός προϊόντος που αποσκοπεί 
στην εκπαίδευση και του ίδιου του εκπαιδευτικού χώρου και έργου. 

Σε µια προσπάθεια να θέσει τα γενικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισµικού, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να συµβάλει : 

α. Στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης. 

β. Στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης. 

γ. Στην ενεργοποίηση του µαθητή µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες, πειραµατισµό και 
διερεύνηση. 

δ. Στη συµπύκνωση πολλών µακροσκελών κειµένων σε οπτικοακουστικά µηνύµατα µε µεγάλη 
περιεκτικότητα πληροφορίας. 

ε. στη µείωση του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής και του κόπου που καταβάλλει για την αφοµοίωση 
της ύλης-περιεχοµένου. 

στ. Στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης µάθησης (οι µαθητές στο πλαίσιο 
κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά µπορεί να 
ακολουθήσει τους δικούς του ρυθµούς µάθησης). 

Για να συνδέσει το εκπαιδευτικό λογισµικό µε τον εκπαιδευτικό χώρο και έργο, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο: 

α. Εκσυγχρονίζει τα προγράµµατα σπουδών ώστε να προβλέπουν τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 

β. Συνδέει τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού µε τα προγράµµατα σπουδών στο 
πλαίσιο των οποίων θα χρησιµοποιηθεί. 

γ. Εντάσσει το εκπαιδευτικό λογισµικό στο συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό. 
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2.3.2 ∆ιδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού 

Το σύγχρονο και καλά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να συνδυάζει τις προόδους της 
διδακτικής, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προόδους στα παρεµφερή µε την εκπαίδευση επιστηµονικά 
πεδία. Η σχεδίαση του διέπεται από κανόνες οι οποίοι ενδεχοµένως να µεταβάλλονται ποιοτικά ή ως 
προς το πλήθος ανάλογα µε το είδος του λογισµικού, τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο 
εφαρµογής του. 

Μερικοί κανόνες που εφαρµόζονται πιο συχνά στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού λογισµικού και 
αποκτούν χαρακτήρα βασικών αρχών σχεδίασης, είναι: 

� Η θεώρηση του εκπαιδευτικού λογισµικού ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Η αρχή αυτή θα λέγαµε πως προκύπτει άµεσα από τον ορισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού. Το 
εκπαιδευτικό λογισµικό κατασκευάζεται έτσι ώστε να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο, ένα 
αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου διδακτικού στόχου και 
πρέπει να ξεπερνά τη συνηθισµένη έκταση της µαθησιακής διαδικασίας µε τη χρήση πίνακα, χαρτιού 
και µολυβιού. Η αναπαραγωγή και αναπαράσταση του περιεχοµένου ενός σχολικού βιβλίου µέσα από 
την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν αυξάνει τις µαθησιακές δυνατότητες που θα είχαµε αν 
χρησιµοποιούσαµε το βιβλίο στη διδακτική πράξη. Ωστόσο, στην πράξη αυτό µερικές φορές δεν 
τηρείται, κυρίως για λόγους κόστους. 

� Η επικέντρωση σε συγκεκριµένους στόχους 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να στοχεύει στην επικέντρωση του χρήστη κάθε φορά στο 
αντικείµενο που µελετά µε τη χρήση του. Να αποµακρύνει τους ‘’θορύβους’’ που υπεισέρχονται µε 
δευτερεύουσας σηµασίας ενέργειες, όπως π.χ. η διενέργεια απλών υπολογισµών µε χρήση συµβατικών 
µέσων (χαρτί και µολύβι) κατά τη διάρκεια της µελέτης. Έτσι, π.χ. αν ένα πρόγραµµα έχει κατασκευαστεί 
για τη µελέτη των βολών µε τη χρήση προσοµοίωσης, η αλλαγή µιας παραµέτρου δεν πρέπει ν απαιτεί 
χρήση πράξεων εκ µέρους του εκπαιδευόµενου εκτός περιβάλλοντος προκειµένου να υπολογιστεί π.χ. το 
βεληνεκές της βολής. Κάτι τέτοιο θα αποµάκρυνε το χρήστη από το κύριο θέµα της µελέτης του. Αν 
εντέλει, χρειαστεί κάτι τέτοιο, εδώ θα ήταν χρήσιµο ένα ενσωµατωµένο calculator. 

� Η παροχή ελευθερίας στην έκφραση του χρήστη 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να µην επιβάλλει: 

(α) τις απόψεις του συγγραφέα του περιεχοµένου του, 

(β) την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για τη λύση κάποιου προβλήµατος. 

Ο χρήστης πρέπει να αισθάνεται πως έχει ελευθερία κινήσεων, πως έχει τη δυνατότητα να ‘’πει’’ τη 
γνώµη του όταν του ζητηθεί (ασχέτως αν αυτή είναι αντικειµενικά ορθή ή όχι). Η αντιµετώπιση και η 
επισήµανση της λανθασµένης άποψης του χρήστη π.χ. για τη λύση µιας άσκησης, πρέπει να γίνεται 
ακριβώς στην πορεία επίλυσης της και όχι εξαρχής. Η πραγµατική και σε βάθος κατανόηση του λάθους, 
ενδεχοµένως θα βοηθήσει το χρήστη να µην το επαναλάβει την επόµενη φορά. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Εφαρµογής 

3.1 Οι χρήστες και οι ρόλοι τους 

Στην εφαρµογή υπάρχουν 3 είδη χρηστών: 

• Απλός χρήστης 

• ∆ιαχειριστής 

• Κύριος διαχειριστής 

Ως απλός χρήστης θεωρείται ο µαθητής ή οποιοσδήποτε περιηγητής στο διαδίκτυο. Η χρησιµοποίηση 
της εφαρµογής από τον απλό χρήστη, προϋποθέτει την εγγραφή του σε αυτή. Η εγγραφή γίνεται από τον 
ίδιο τον απλό χρήστη µέσω µιας απλής διασύνδεσης (interface), συµπληρώνοντας τα εξής στοιχεία: 
«όνοµα χρήστη», «επώνυµο», «όνοµα πατέρα», «mail» και «password». 

Ένας εγγεγραµµένος στην εφαρµογή απλός χρήστης µπορεί (α) να µελετήσει θεωρία µετά από 
επιλογή συγκεκριµένων κεφαλαίων, (β) να δηµιουργήσει ένα διαγώνισµα και στη συνέχεια να το 
απαντήσει βλέποντας τα αποτελέσµατα των απαντήσεών του, και (γ) να δει στατιστικά στοιχεία που 
σχετίζονται µε τις επιδόσεις του στα διάφορα διαγωνίσµατα που έχει απαντήσει.  

Η θεωρία παρουσιάζεται σε απλή html σελίδα µε links, τα οποία παρουσιάζουν κείµενο ή εικόνες 
επεξηγηµατικά του υπόλοιπου κειµένου.  

Ένα διαγώνισµα µπορεί να αποτελείται από ένα, δύο ή τρία είδη ερωτήσεων που υπάρχουν στη Β∆ 
της εφαρµογής. Τα είδη ερωτήσεων είναι: «πολλαπλής επιλογής», «σωστό-λάθος» και «συµπλήρωση 
κενού». Το διαγώνισµα µπορεί να αποτελείται από ερωτήσεις συγκεκριµένου κεφαλαίου ή όλων των 
κεφαλαίων. Επίσης ένα διαγώνισµα χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων που 
περιλαµβάνει και µπορεί να είναι «µικρό», «µέτριο», «µεγάλο». Ο απλός χρήστης κατά τη δηµιουργία 
ενός διαγωνίσµατος µπορεί να επιλέξει τη χρονική του διάρκεια ή όχι. Στην περίπτωση που επιλέξει 
χρόνο, αυτός είναι εµφανής και µειούµενος στο χρήστη. Εάν η απάντηση του διαγωνίσµατος δεν 
ολοκληρωθεί εντός του επιλεγέντος χρόνου, το διαγώνισµα τερµατίζεται µετά από σχετική ειδοποίηση. Η 
ολοκλήρωση ενός διαγωνίσµατος µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή από το χρήστη. 

Τα στατιστικά που µπορεί να δει ο απαλός χρήστης αφορούν όλα τα στοιχεία που αποθηκεύονται στη 
Β∆ µετά από απαντήσεις του σε διαγωνίσµατα. 

Οι διαχειριστές της εφαρµογής είναι δύο ειδών: ο κύριος διαχειριστής και ο διαχειριστής. Η διαφορά 
τους είναι ότι µόνο ο κύριος διαχειριστής µπορεί να εισάγει νέους χρήστες (απλούς ή διαχειριστές), να 
επεξεργαστεί τα στοιχεία τους ή να τους διαγράψει.  

Και τα δύο είδη διαχειριστών µπορούν (α) να εισάγουν ερωτήσεις στη Β∆, (β) να τροποποιούν-
διαγράφουν ερωτήσεις στη Β∆, (γ) να εισάγουν παραγράφους θεωρίας συγκεκριµένων κεφαλαίων στη 
Β∆, (δ) να τροποποιούν-διαγράφουν παραγράφους θεωρίας συγκεκριµένων κεφαλαίων στη Β∆, και (ε) 
να βλέπουν στατιστικά στοιχεία των απλών χρηστών µετά από επιλογή συγκεκριµένου χρήστη.  

3.2 ∆ιαγράµµατα UML 

Στα Σχήµατα 3.1 και 3.2  που ακολουθούν παρουσιάζεται η ανάλυση της εφαρµογής µε διαγράµµατα 
UML. 

Στο Σχήµα 3.1 παρουσιάζεται το UML διάγραµµα περίπτωσης χρήσης, όπου αναφέρεται η 
δραστηριότητα των χρηστών. Συγκεκριµένα: 

 

Ο απλός χρήστης µπορεί: 

• να κάνει εγγραφή 

• να κάνει Login / Authentication 

• να δηµιουργήσει και να απαντήσει διαγωνίσµατα 

• να µελετήσει θεωρία 

• να προβάλει παλαιότερα αποτελέσµατα και στατιστικά στοιχεία 

• να κάνει Logout 
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Ο διαχειριστής µπορεί: 

• να κάνει Login / Authentication 

• να προσθέσει ερωτήσεις στη Β∆ 

• να διαγράψει ερωτήσεις από τη Β∆ 

• να τροποποιήσει ερωτήσεις στη Β∆ 

• να προσθέσει υλικό θεωρίας στη Β∆ 

• να τροποποιήσει υλικό θεωρίας στη Β∆ 

• να διαγράψει υλικό θεωρίας από τη Β∆ 

• να προβάλει στατιστικά των χρηστών 

• να κάνει Logout 

Ο κύριος διαχειριστής µπορεί: 

• να κάνει Login / Authentication 

• να προσθέσει ερωτήσεις στη Β∆ 

• να διαγράψει ερωτήσεις από τη Β∆ 

• να τροποποιήσει ερωτήσεις στη Β∆ 

• να προσθέσει υλικό θεωρίας στη Β∆ 

• να τροποποιήσει υλικό θεωρίας στη Β∆ 

• να διαγράψει υλικό θεωρίας από τη Β∆ 

• να προβάλει στατιστικά των χρηστών 

• να κάνει εγγραφή απλών χρηστών 

• να κάνει εγγραφή διαχειριστών 

• αλλαγή στοιχείων των χρηστών 

• να κάνει Logout 

 

Στο Σχήµα 3.2 παρουσιάζεται το UML διάγραµµα κλάσεων. Οι κλάσεις που εµφανίζονται είναι:  

• Η κλάση διαγωνίσµατα που αφορά τις κλάσεις: 
o ∆ηµιουργία/Απάντηση διαγωνίσµατος 
o Επεξεργασία ερώτησης 
o Εισαγωγή ερώτησης 

• Η κλάση θεωρία που αφορά τις κλάσεις: 
o Εισαγωγή παραγράφου 
o ∆ιάβασµα παραγράφου 
o Επεξεργασία παραγράφου 

• Η κλάση στατιστικά και  

• Οι κλάσεις διαχειριστής και απλός χρήστης που διαχειρίζονται τις παραπάνω κλάσεις. 
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Σχήµα 3.1: UML διάγραµµα περίπτωσης χρήσης 
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Σχήµα 3.2: UML διάγραµµα κλάσεων 

 

 

  

1..* 

1..* 

1..* 1..* 

αφορά 1..* 

1..* 1..* 

1..* 

1..* 

1..* 

1..* 

1..* 

1..* 

αφορούν 

1 

1 

∆ηµιουργεί/

απαντάει 

βλέπει 

διαβάζει 

βλέπει 

διαχειρίζεται 

διαχειρίζεται 

1..* 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Ιωάννα Κεχαγιά 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για την Εκµάθηση Εννοιών Φυσικής    17 

 

Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση Εφαρµογής 

4.1 Εργαλεία και Τεχνολογίες Ανάπτυξης 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής δηµιουργήσαµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης στον 
υπολογιστή µας, όπου κάναµε όλες τις δοκιµές που απαιτήθηκαν για να διαπιστώσουµε ότι η εφαρµογή 
λειτουργεί σωστά. 

Το ολοκληρωµένο πακέτο ανάπτυξης που εγκαταστήσαµε στον υπολογιστή µας είναι το XAMPP, 
που ενσωµατώνει τον apache web server, τη γλώσσα PHP, τη Βάση ∆εδοµένων MySQL και το εργαλείο 
phpMyAdmin για την διαχείριση της Β∆. 

4.1.1 XAMPP  

Το XAMPP είναι ένα ολοκληρωµένο πακέτο ανάπτυξης εφαρµογών, το οποίο αποτελείται από 
διαφορετικά προγράµµατα ελεύθερου λογισµικού, λογισµικού ανοικτού κώδικα και ανεξάρτητου 
πλατφόρµας, που εγκαθίστανται µαζί στον υπολογιστή κάνοντας τη ζωή του προγραµµατιστή 
ευκολότερη. Όπως ήδη αναφέραµε, ένα πακέτο XAMPP αποτελείται από τον apache web server, τη βάση 
δεδοµένων mysql, τη γλώσσα PHP και το εργαλείο phpMyAdmin για τη διαχείριση της Β∆. Το XAMPP 
είναι ακρωνύµιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 

• X (αναφέρεται στο «cross-platform» που σηµαίνει λογισµικό ανεξάρτητο πλατφόρµας) 

• Apache HTTP εξυπηρετητής 

• MySQL 

• PHP 

• Perl 

Η έκδοση που χρησιµοποιήσαµε είναι η 1.8.1. 

4.1.2 Apache web server 

Ο apache είναι ένας εξυπηρετητής ανοιχτού κώδικα βασισµένος στο http που µπορεί κάποιος να τον 
κατεβάσει δωρεάν. Υποστηρίζει πολλές πλατφόρµες όπως Unix-like συστήµατα και windows  και είναι ο 
πιο δηµοφιλής εξυπηρετητής web στις µέρες µας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι συνεργάζεται άψογα µε php 
και mysql.  

4.1.3 PhpMyAdmin 

Για να διαχειριστούµε τη Β∆ χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο phpMyAdmin. Το phpMyAdmin είναι ένα 
δωρεάν ανοικτού κώδικα εργαλείο γραµµένο σε PHP, το οποίο παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον χρήστη, 
για τη διαχείριση mysql βάσεων δεδοµένων µέσα από ένα φυλλοµετρητή. Το phpMyAdmin υποστηρίζει 
ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών µε MySQL. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες είναι: δηµιουργία, 
επεξεργασία, διάβασµα και διαγραφή βάσεων ή πινάκων, ενώ δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης αδειών και 
δικαιωµάτων χρηστών. 

4.1.4 PHP 

Η PHP (Hypertext Preprocessor) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που εκτελείται από την πλευρά του 
εξυπηρετητή (server) και τα αποτελέσµατά της επιστρέφουν στον περιηγητή (browser) ως µια απλή 
HTML σελίδα. Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη σελίδων στον παγκόσµιο ιστό και παράγει ένα σύνολο 
δυναµικών ιστοσελίδων. Κάθε αρχείο php µπορεί να περιέχει κώδικα από HTML, JavaScript και φυσικά 
από Php και κάθε παραγόµενο αρχείο έχει την επέκταση .php . 

Το εύρος των δυνατοτήτων της PHP είναι ασφαλώς πολύ µεγάλο. Όπως προαναφέραµε παράγει µία 
σελίδα µε δυναµικό περιεχόµενο. Μπορεί να δηµιουργεί, να ανοίγει, να διαβάζει, να γράφει και να 
κλείνει αρχεία του εξυπηρετητή. Επιπλέον µπορεί να ανακτά δεδοµένα από την βάση µας, να τα 
επεξεργάζεται και να τα αλλάζει. Ακόµα µας δίνει την δυνατότητα να περιορίζουµε ή να απαγορεύουµε 
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την προσβασιµότητα άλλων χρηστών στην ιστοσελίδα µας. Τέλος, κάτι πολύ βασικό στις µέρες µας, 
µπορεί να κρυπτογραφεί τα δεδοµένα της βάσης µας και να αποτρέπει την οποιαδήποτε υποκλοπή τους. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα την λειτουργία αυτής της γλώσσας θα την συγκρίνουµε έναντι της 
λειτουργίας της απλής HTML. Όταν πληκτρολογούµε στον περιηγητή την διεύθυνση από ένα απλό html 
αρχείο, τότε ο εξυπηρετητή στέλνει απλά ένα html αρχείο στον πελάτη (δηλαδή σε εµάς). Αντίθετα αν 
πληκτρολογήσουµε την διεύθυνση µιας PHP σελίδας στον περιηγητή, τότε ο εξυπηρετητής ακολουθεί 
µια διαφορετική διαδικασία. Πρώτα διαβάζει το ΡΗΡ αρχείο προσεκτικά για να ελέγξει αν υπάρχουν 
τυχόν διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Μόνο και όταν ο εξυπηρετητής έχει τελειώσει µε όσα 
πρέπει να εκτελέσει τότε το αποτέλεσµα επιστρέφει σε εµάς. Είναι σηµαντικό δηλαδή να κατανοήσουµε 
ότι ο πελάτης βλέπει µόνο τα αποτελέσµατα των όσων έχει εκτελέσει ο εξυπηρετητής και όχι τις 
πραγµατικές εντολές. Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η τυπική λειτουργία της php.   

 

 

 

Εικόνα 4.1 :  Τυπική λειτουργία php 

 

H PHP είναι ευρέως γνωστή για το λόγο ότι είναι δωρεάν και για να την κατεβάσει αλλά και να την 
χρησιµοποιήσει κάποιος. Επίσης µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα διαθέτει ο 
χρήστης (Windows, Linux, Unix,Mac OS X κλπ), αλλά και σε µια πληθώρα εξυπηρετητών (Apache, IIS 
κλπ). Μπορεί επιπλέον να υποστηρίξει ένα µεγάλο πλήθος βάσεων δεδοµένων. Τέλος, είναι µια εύκολη 
γλώσσα για να την µάθει κανείς που τρέχει αποδοτικά από την µεριά του εξυπηρετητή.  

Σε σύγκριση µε ανταγωνιστικά προϊόντα (π.χ. Perl), η PHP έχει πολλά πλεονεκτήµατα όπως: 

1. Υψηλή απόδοση 
2. ∆ιασυνδέσεις µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων 
3. Ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισµένες Web διαδικασίες 
4. Είναι διαθέσιµη δωρεάν 
5. Ευκολία µάθησης και χρήσης 
6. Μεταφερσιµότητα 
7. ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης 

4.1.5 MySQL 

Η MySQL είναι το πιο δηµοφιλές ανοικτού κώδικα (open source) σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδοµένων. Είναι ουσιαστικά ένας εξυπηρετητής βάσεων δεδοµένων (database server). Η 
mySQL αναπτύχθηκε, µοιράζεται και υποστηρίζεται από την Oracle, ενώ το λογισµικό της χρησιµοποιεί 
το GPL(General Public License) το οποίο καθορίζει στον χρήστη το τι µπορεί και το τι όχι να κάνει µε το 
λογισµικό της σε κάθε περίπτωση. Χρησιµοποιείται συχνά ως βάση δεδοµένων από προγράµµατα που 
εκτελούνται σε ιστοσελίδες. 

Τα δεδοµένα στην mySQL είναι αποθηκευµένα σε αντικείµενα που ονοµάζονται πίνακες (tables). 
Κάθε πίνακας αποτελείται από µία συλλογή δεδοµένων σχετιζόµενων µεταξύ τους και περιέχει στήλες 
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και γραµµές. Οι βάσεις δεδοµένων είναι πολύ χρήσιµες καθώς αποθηκεύουν τις πληροφορίες που 
θέλουµε χωρίζοντάς τες σε κατηγορίες. Μια βάση µπορεί να περιέχει πολλούς πίνακες, όπου ο καθένας 
έχει το δικό του µοναδικό όνοµα.  

Ο mySQL εξυπηρετητής είναι πολύ γρήγορος, αξιόπιστος και εύκολος στην χρήση. Επιτρέπει σε 
πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε µια συγκεκριµένη βάση ανακτώντας από αυτήν δεδοµένα. Για 
τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται από τις πιο γνωστές παγκοσµίως εφαρµογές ιστότοπου όπως το Facebook, 
Twitter, YouTube, Flickr κλπ. Το λογισµικό της είναι ένα σύστηµα πελάτη/εξυπηρετητή που υποστηρίζει 
πολλές και διάφορες βιβλιοθήκες αλλά και προγράµµατα του πελάτη, διοικητικά εργαλεία και µια 
πληθώρα διεπαφών προγραµµατισµού διεπαφών(API’s). Στην Εικόνα 4.2 φαίνεται µια τυπική λειτουργία 
της mysql σε συνεργασία µε php. 

 

 
Εικόνα 4.2 :  Τυπική λειτουργία mysql σε συνεργασία µε php 

4.1.6 Javascript 

Η javascript είναι µια scripting language (γλώσσα σεναρίου), µέσω της οποίας µπορούµε να αναπτύξουµε 
διαδραστικές ιστοσελίδες. Είναι µια interpreted γλώσσα και τα scripts της εκτελούνται χωρίς να 
χρειάζεται µεταγλώττιση κώδικα. Ο κώδικας ενσωµατώνεται συνήθως στην html και όλοι οι σύγχρονοι 
φυλλοµετρητές υποστηρίζουν τη χρήση της. Η javascript παρέχει ορισµένες δυνατότητες στον 
προγραµµατιστή όπως, εισαγωγή δυναµικού περιεχοµένου σε µια html σελίδα, και επιπλέον την 
αντίδραση σε συµβάντα (events) που προέρχονται από το χρήστη (πχ πάτηµα ενός πλήκτρου). 

Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα προγραµµατισµού C, αν και έχει 
εξελιχθεί, ενσωµατώνοντας πια χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε για 
προγραµµατισµό από την πλευρά του πελάτη, που ήταν ο φυλλοµετρητής του χρήστη, και 
χαρακτηρίστηκε σαν client-side γλώσσα προγραµµατισµού. Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα 
Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχοµένου HTML δεν πραγµατοποιείται στο διακοµιστή, αλλά 
στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ µπορεί να ενσωµατωθεί σε στατικές σελίδες HTML. 

Η Javascript δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τη Java, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραµµατισµού 
και µε διαφορετικές εφαρµογές. Η χρήση της λέξης "Java" στο όνοµα της γλώσσας έχει περισσότερη 
σχέση µε το προφίλ του προϊόντος που έπρεπε να έχει και λιγότερο µε κάποια πιθανή συµβατότητα ή 
άλλη στενή σχέση µε τη Java. Ρόλο σε αυτήν τη σύγχυση έπαιξε και ότι η Java και η Javascript έχουν 
δεχτεί σηµαντικές επιρροές από τη γλώσσα C, ειδικά στο συντακτικό, ενώ είναι και οι δύο 
αντικειµενοστρεφείς γλώσσες. Τονίζεται ότι ο σωστός τρόπος γραφής της είναι "Javascript" και όχι 'Java 
script' σαν δύο λέξεις, όπως λανθασµένα γράφεται ορισµένες φορές. 

   Πλεονεκτήµατα: 

1. Προγραµµατιστικό εργαλείο 

2. Απλή σύνταξη και εύκολη στην εκµάθηση 

3. Εισαγωγή δυναµικού περιεχοµένου σε µια HTML σελίδα 

4. Ο JavaScript κώδικας µπορεί να αντιδράσει σε συµβάντα (events), δηλαδή να εκτελεστεί όταν 
κάτι συµβεί, π.χ. όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα πλήκτρο 
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4.1.7 HTML  

H HTML είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα σήµανσης 
υπερκειµένου) και είναι η βασική γλώσσα δόµησης σελίδων του World Wide Web (ή απλά ιστού: Web). 
Είναι µία γλώσσα προγραµµατισµού. Χρησιµοποιείται για τη σήµανση τµηµάτων κειµένου µε σκοπό να 
τα κάνει να εµφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει την ενσωµάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. 
Αρχικά είχε κατασκευασθεί µε σκοπό µόνο την µορφοποίηση κειµένου, αλλά µεγάλωσε και ενσωµάτωσε 
σχεδιαστικές τεχνικές κ.α. 

Η γλώσσα χρησιµοποιεί ένα αριθµό από tags για την µορφοποίηση κειµένου, για την δηµιουργία 
συνδέσµων (links) µετάβασης ανάµεσα στις σελίδες, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας 
Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία (tags) µεταφράζονται σε κατάλληλα 
χαρακτηριστικά µε αποτελέσµατα στην εµφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριµένης σελίδας. 

Η δηµιουργία αρχείων HTML είναι πολύ απλή. Αρκεί να “τρέξουµε” έναν οποιοδήποτε διορθωτή 
κειµένου text, όπως το Notepad των Windows. Να γράψουµε τον κώδικα HTML που επιθυµούµε και να 
το αποθηκεύσουµε σε ένα αρχείο µε κατάληξη .htm ή .html. Συνήθως αποθηκεύουµε µε επέκταση .html 
όταν θα δηµοσιεύσουµε τα αρχεία µας σε διακοµιστή Unix. Αντίθετα ο εξυπηρετητής Windows NT 
καταλαβαίνει τα αρχεία και σαν .htm και σαν .html. 
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4.2 Κανόνες Σχεδίασης της Εφαρµογής 

Οι κανόνες σχεδίασης που χρησιµοποιήσαµε είναι: 

Σχεδίαση οθόνων 

• Να προσελκύουν την προσοχή του χρήστη.  

• Να αναπτύσσουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον του. 

• Να προωθούν την αναζήτηση, οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών. 

• Να προωθούν την εµπλοκή του χρήστη µε το διδακτικό περιεχόµενο. 

• Να διευκολύνουν την πλοήγηση χωρίς να τον αποπροσανατολίζουν. 

Αλληλεπίδραση: στρατηγικές ώθησης του χρήστη 

• Οι πληροφορίες να µην παρουσιάζονται σε γραµµική µορφή, αλλά να αποκτιούνται µέσα από 
εξερεύνηση. 

• Να τµηµατοποιείται το περιεχόµενο και να υπάρχουν ερωτήσεις µε άµεσηανάδραση και 
ανακεφαλαιώσεις. 

• Να υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης ανά τρεις ή τέσσερις οθόνες ή ανά ένα λεπτό. 

Η ανάδραση παρουσιάζει την απόκριση του συστήµατος σε ερωτήµατα από το χρήστη: 

• Να παρουσιάζεται στην ίδια οθόνη το ερώτηµα και η απάντηση χρήστη. 

• Να παρέχεται επιβεβαίωση της ορθότητας των απαντήσεων του µαθητή. 

• Να παρέχεται ανάδραση µε ενθαρρυντικά για το χρήστη στοιχεία. 

Πλοήγηση 

• Η διεπιφάνεια πρέπει να σχεδιάζεται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πλοήγηση χωρίς 
αποπροσανατολισµό σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων 

• Εικονίδια για βοήθεια, απάντηση σε ερωτήµατα, γλωσσάριο όρων, περιγραφή διδακτικών στόχων, 
πίνακα περιεχοµένων, δυνατότητες ελέγχου στο πρόγραµµα, καταγραφή σχολίων του χρήστη 

∆οµή εφαρµογής και έλεγχος από το χρήστη 

• Εξαρτάται από το χρήστη 

• Αυστηρές δοµές για χρήστες µικρής ηλικίας. 

• Πολυπλοκότερες δοµές για έµπειρους χρήστες. 

Τεχνικά θέµατα 

• Χρώµα: επιδρά συναισθηµατικά στο χρήστη 

• Ήχος, βίντεο 

• Προτείνεται να µην περιλαµβάνουν µεγάλο όγκο από διαφορετικά συστήµατα συµβόλων. 

• Απλότητα στη σχεδίαση 
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4.3 Η Βάση ∆εδοµένων (Β∆) 

Η Β∆ ονοµάζεται physics και αποτελείται από επτά πίνακες, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.3.  

 
Εικόνα 4.3: Πίνακες της Β∆ 

4.3.1 Ο πίνακας mc_questions 

Ο πίνακας αυτός περιέχει όλες τις ερωτήσεις που εισάγει ο διαχειριστής. Αποτελείται από τις εξής στήλες 
(Εικόνα 4.4): 

id: ο αύξων αριθµός της ερώτησης. Όταν διαγράφεται µια ερώτηση, η αρίθµηση των ερωτήσεων 
αναπροσαρµόζεται ώστε να υπάρχει συνεχής αυξανόµενη αρίθµηση. 

kind_of_q: περιέχει το είδος της ερώτησης. Συγκεκριµένα τον αριθµό 1 για ερώτηση πολλαπλής 
επιλογής, τον αριθµό 2 για ερώτηση σωστού-λάθους και τον αριθµό 3 για ερώτηση συµπλήρωσης κενού. 

question: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει την ερώτηση χωρίς τις πολλαπλές επιλογές. Για 
τις ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει την ερώτηση µαζί µε τις υποερωτήσεις για τις οποίες ζητείται να 
χαρακτηριστούν σωστές ή λάθος. Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει όλη την πρόταση µαζί 
µε τα κενά που πρόκειται να συµπληρωθούν. 
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Εικόνα 4.4: Ο πίνακας mc_questions 

 

answer_1: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει την πρώτη από τις πολλαπλές επιλογές. Για τις 
ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει το 1 για «σωστό» ή το 2 για «λάθος» ως απάντηση της 1ης 
υποερώτησης. Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει τη λέξη (ή λέξεις) ως απάντηση για το 1ο 
κενό της πρότασης. 

answer_2: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει την δεύτερη από τις πολλαπλές επιλογές. Για 
τις ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει το 1 για «σωστό» ή το 2 για «λάθος» ως απάντηση της 2ης 
υποερώτησης (εάν υπάρχει). Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει τη λέξη (ή λέξεις) ως 
απάντηση για το 2ο κενό της πρότασης (εάν υπάρχει). 

answer_3: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει την τρίτη από τις πολλαπλές επιλογές. Για τις 
ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει το 1 για «σωστό» ή το 2 για «λάθος» ως απάντηση της 3ης 
υποερώτησης (εάν υπάρχει). Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει τη λέξη (ή λέξεις) ως 
απάντηση για το 3ο κενό της πρότασης (εάν υπάρχει). 

answer_4: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει την τέταρτη από τις πολλαπλές επιλογές (εάν 
υπάρχει). Για τις ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει το 1 για «σωστό» ή το 2 για «λάθος» ως απάντηση 
της 4ης υποερώτησης (εάν υπάρχει). Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει τη λέξη (ή λέξεις) ως 
απάντηση για το 4ο κενό της πρότασης (εάν υπάρχει). 

answer_5: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει την πέµπτη από τις πολλαπλές επιλογές (εάν 
υπάρχει). Για τις ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει το 1 για «σωστό» ή το 2 για «λάθος» ως απάντηση 
της 5ης υποερώτησης (εάν υπάρχει). Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει τη λέξη (ή λέξεις) ως 
απάντηση για ο 5ο κενό της πρότασης (εάν υπάρχει). 

sxima: περιέχει το µηδέν για να δηλώσει ότι η ερώτηση δεν συνοδεύεται από εικόνα ή το ένα 
διαφορετικά. 

file_name: περιέχει το όνοµα του αρχείου της εικόνας, στην περίπτωση που η ερώτηση συνοδεύεται από 
εικόνα. 

file_size: περιέχει το µέγεθος του αρχείου της εικόνας, στην περίπτωση που η ερώτηση συνοδεύεται από 
εικόνα. 
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file_path: περιέχει το path (εκεί που βρίσκεται) του αρχείου της εικόνας, στην περίπτωση που η ερώτηση 
συνοδεύεται από εικόνα. 

right_answer: ισχύει µόνο για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και περιέχει τη σωστή απάντηση, η 
οποία µπορεί να είναι 1 έως 5, ανάλογα µε το πόσες πολλαπλές επιλογές υπάρχουν. 

dif_level: περιέχει τους αριθµούς 1 ή 2 ή 3 για να δηλώσει το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης (1=µικρό, 
2=µέτριο, 3=µεγάλο). 

is_right: σε ένα διαγώνισµα που έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη ερώτηση, εάν απαντηθεί σωστά αυξάνεται 
κατά ένα ένας µετρητής. 

is_wrong: σε ένα διαγώνισµα που έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη ερώτηση, εάν δεν απαντηθεί σωστά 
αυξάνεται κατά ένα ένας µετρητής. 

chapter: περιέχει έναν αριθµό από το 1 έως το 4 για να δηλώσει το κεφάλαιο στο οποίο ανήκει η 
συγκεκριµένη ερώτηση. 

count_answer: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής περιέχει ένα αριθµό (3 ή 4 ή 5) που δηλώνει τις 
αντίστοιχες πολλαπλές επιλογές της ερώτησης. Για τις ερωτήσεις σωστού-λάθους περιέχει ένα αριθµό (1 
ή 2 ή 3 ή 4 ή 5) που δηλώνει τον αριθµό των επερωτήσεων που υπάρχουν προς απάντηση. Για τις 
ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού περιέχει ένα αριθµό (1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5) που δηλώνει τα κενά που 
υπάρχουν προς συµπλήρωση. 

4.3.2 Ο πίνακας users_results 

Ο πίνακας αυτός περιέχει τα αποτελέσµατα των διαγωνισµάτων των χρηστών σύµφωνα µε τις επιλογές 
που έκαναν για να το δηµιουργήσουν. Κάθε γραµµή του πίνακα περιέχει τα αποτελέσµατα για ένα 
χρήστη. Αποτελείται από τις εξής στήλες (Εικόνα 4.5): 

 
Εικόνα 4.5: Ο πίνακας users_results 

onoma: περιέχει το όνοµα του χρήστη. 

epwnimo: περιέχει το επώνυµο του χρήστη. 

futhers_name: περιέχει το όνοµα του πατέρα του χρήστη. 
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date_of_test: περιέχει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνίσµατος. 

kind_of_test: περιέχει το είδος του διαγωνίσµατος: M_C: είναι ένα διαγώνισµα που περιέχει µόνο 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. R_W: είναι ένα διαγώνισµα που περιέχει µόνο ερωτήσεις σωστού 
λάθους. F_G: είναι ένα διαγώνισµα που περιέχει µόνο ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού. M_C & R_W: 
είναι ένα διαγώνισµα που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους.M_C & F_G: είναι 
ένα διαγώνισµα που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης κενού. R_W & F_G: 
είναι ένα διαγώνισµα που περιέχει ερωτήσεις σωστού λάθους και συµπλήρωσης κενού. M_C & R_W & 
F_G: είναι ένα διαγώνισµα που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους και 
συµπλήρωσης κενού. 

score: περιέχει το σκορ του διαγωνίσµατος (επί %). 

dificalt_level: περιέχει το επίπεδο δυσκολίας του διαγωνίσµατος. easy=µικρό, difficult=µέτριο, very 
difficult=µεγάλο. 

completed_test: όταν έχει επιλεγεί χρονόµετρο και τελείωσε ο χρόνος πριν ολοκληρωθεί το διαγώνισµα 
περιέχει το ένα, διαφορετικά το µηδέν. 

xronometro:περιέχει ένα όταν έχει επιλεγεί χρονόµετρο, διαφορετικά περιέχει µηδέν. 

actual_time: περιέχει τον πραγµατικό χρόνο που διήρκεσε το διαγώνισµα (σε λεπτά). 

no_of_mc: περιέχει τον αριθµό των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που περιλαµβάνει το διαγώνισµα. 

no_of_rw: περιέχει τον αριθµό των ερωτήσεων σωστού λάθους που περιλαµβάνει το διαγώνισµα. 

no_of_keno: περιέχει τον αριθµό των ερωτήσεων συµπλήρωσης κενού που περιλαµβάνει το διαγώνισµα. 

chapter: περιέχει το κεφάλαιο στο οποίο ανήκει το διαγώνισµα (All chapters ή chapter 1 ή 2 ή 3 ή 4). 

xronos_xristi: περιέχει τον επιλεγµένο, από τον χρήστη, χρόνο διάρκειας του διαγωνίσµατος. 

4.3.3 Ο πίνακας kefalaio1 

Ο πίνακας αυτός περιέχει τη θεωρία για το κεφάλαιο 1. Κάθε γραµµή του αποτελεί και µία παράγραφο 
του κεφαλαίου. Αποτελείται από τις εξής στήλες (Εικόνα 4.6): 

id: αύξων αριθµός παραγράφου. 

kind_of_paragraph: περιέχει το ένα για να δηλώσει ότι η παράγραφος αποτελεί τον τίτλο του 
κεφαλαίου, ή περιέχει το δύο για την περίπτωση που η παράγραφος είναι υπότιτλος, ή περιέχει το τρία 
για να δηλώσει µια κανονική παράγραφο (µε κείµενο). 

paragraph: περιέχει το κείµενο της παραγράφου. 

link_1: περιέχει την ονοµασία του 1ου  link της παραγράφου(εάν υπάρχει). 

link_2: περιέχει την ονοµασία του 2ου  link της παραγράφου (εάν υπάρχει). 

link_3: περιέχει την ονοµασία του 3ου  link της παραγράφου (εάν υπάρχει). 

link_4: περιέχει την ονοµασία του 4ου  link της παραγράφου (εάν υπάρχει). 

link_5: περιέχει την ονοµασία του 5ου  link της παραγράφου (εάν υπάρχει). 

link_6: περιέχει την ονοµασία του 6ου  link της παραγράφου (εάν υπάρχει). 

picture_1: περιέχει το path της εικόνας ή κείµενο για το 1ο link (εάν υπάρχει link). 

picture_2: περιέχει το path της εικόνας ή κείµενο για το 2ο link (εάν υπάρχει link). 

picture_3: περιέχει το path της εικόνας ή κείµενο για το 3ο link (εάν υπάρχει link). 

picture_4: περιέχει το path της εικόνας ή κείµενο για το 4ο link (εάν υπάρχει link). 

picture_5: περιέχει το path της εικόνας ή κείµενο για το 5ο link (εάν υπάρχει link). 

picture_6: περιέχει το path της εικόνας ή κείµενο για το 6ο link (εάν υπάρχει link). 
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Εικόνα 4.6: Ο πίνακας kefalaio1 

text_or_image_1: περιέχει το ένα όταν το 1ο link παραπέµπει σε κείµενο, ή περιέχει το δύο όταν το 1ο 
link παραπέµπει σε εικόνα. 

text_or_image_2: περιέχει το ένα όταν το 2ο link παραπέµπει σε κείµενο, ή περιέχει το δύο όταν το 1ο 
link παραπέµπει σε εικόνα. 

text_or_image_3: περιέχει το ένα όταν το 3ο link παραπέµπει σε κείµενο, ή περιέχει το δύο όταν το 1ο 
link παραπέµπει σε εικόνα. 

text_or_image_4: περιέχει το ένα όταν το 4ο link παραπέµπει σε κείµενο, ή περιέχει το δύο όταν το 1ο 
link παραπέµπει σε εικόνα. 

text_or_image_5: περιέχει το ένα όταν το 5ο link παραπέµπει σε κείµενο, ή περιέχει το δύο όταν το 1ο 
link παραπέµπει σε εικόνα. 

text_or_image_6: περιέχει το ένα όταν το 6ο link παραπέµπει σε κείµενο, ή περιέχει το δύο όταν το 1ο 
link παραπέµπει σε εικόνα. 

Οι πίνακες Kefalaio2, Kefalaio3, Kefalaio4 περιέχουν τη θεωρία για τα κεφάλαια 2, 3 και 4 αντίστοιχα. 
Αποτελούνται από στήλες όπως ακριβώς και ο πίνακας Kefalaio1. 

4.3.4 Ο πίνακας users 

Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία όλων των χρηστών. Αποτελείται από τις εξής στήλες (Εικόνα 4.7): 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Ιωάννα Κεχαγιά 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για την Εκµάθηση Εννοιών Φυσικής    27 

 

 
Εικόνα 4.7: Ο πίνακας users 

id: αύξων αριθµός χρήστη. 

pass: το password του χρήστη. 

xristis: περιέχει το είδος του χρήστη. User για απλό χρήστη, ή mainadmin για τον κύριο διαχειριστή, ή 
admin για διαχειριστή. 

onoma: περιέχει το όνοµα του χρήστη. 

epwnimo: περιέχει το επώνυµο του χρήστη. 

futhers_name: περιέχει το όνοµα του πατέρα του χρήστη. 

mail: περιέχει το e-mail του χρήστη. 

registration_date: περιέχει την ηµεροµηνία εγγραφής του χρήστη. 

4.4 Τυχαία επιλογή ερωτήσεων από τη Β∆ 

Αρχικά, µε βάση τις επιλογές του χρήστη ως προς το είδος των ερωτήσεων που θα αποτελείται το 
διαγώνισµα, το κεφάλαιο από το οποίο θα προέρχονται καθώς και το βαθµό δυσκολίας των ερωτήσεων, 
γίνεται αναζήτηση στη Β∆ (στον πίνακα των ερωτήσεων) και επιλέγονται όσες ερωτήσεις πληρούν αυτές 
τις επιλογές. Το αποτέλεσµα της αναζήτησης καταλήγει στο array $query από το οποίο  δηµιουργούνται 
τα array: $arr1, $arr2, $arr3, καθένα από τα οποία περιέχει τα id των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 
σωστό λάθος και συµπλήρωσης κενού, αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια χρησιµοποιείται η php συνάρτηση array_rand() για να επιλεγούν τυχαία id από κάθε 
είδος ερώτησης. Συγκεκριµένα:  

έστω ότι ο χρήστης επέλεξε n ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να περιέχονται στο διαγώνισµα. Με 
την εντολή $array4= array_rand($arr1, n), επιλέγονται τυχαία n id ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από 
το $arr1 και αποθηκεύονται στο $array4. 

Παρόµοια επιλέγονται τυχαία και τα είδη ερωτήσεων σωστό λάθος και συµπλήρωσης κενού, που 
αποθηκεύονται στα $array5 και $array6, αντίστοιχα. 
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Για να έχουµε µόνο ένα array µε τα τυχαία id όλων των ειδών των ερωτήσεων χρησιµοποιείται η 
εντολή: $arr=array_merge($arr4, $arr5, $arr6).  

Έτσι, ανάλογα µε τα id των ερωτήσεων που υπάρχουν στο array arr, διαβάζονται οι ερωτήσεις από το 
array $query και εµφανίζονται στο χρήστη, πρώτα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, µετά οι ερωτήσεις 
σωστό λάθος και τέλος οι ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού. 
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4.5 Οι ρουτίνες της εφαρµογής 

Για να εισάγουµε, ως διαχειριστές ή κύριος διαχειριστής, µια ερώτηση στη Β∆ χρησιµοποιούνται οι εξής 
ρουτίνες: 

epilogi_erwtisis.php: επιλέγουµε το είδος της ερώτησης που θέλουµε να εισάγουµε στη Β∆. 

input_question.html: εµφανίζει τη φόρµα για εισαγωγή στη Β∆ ερώτησης πολλαπλής επιλογής. 

Insert_question.php: καλείται από την input_question.html και εισάγει την ερώτηση πολλαπλής 
επιλογής στη Β∆. 

input_question1.html: εµφανίζει τη φόρµα για εισαγωγή στη Β∆ ερώτησης σωστού-λάθους. 

insert_question1.php: καλείται από την input_question1.html και εισάγει την ερώτηση σωστού-λάθους 
στη Β∆. 

input_question2.html: εµφανίζει τη φόρµα για εισαγωγή στη Β∆ ερώτησης συµπλήρωσης κενού. 

insert_question2.php: καλείται από την input_question2.html και εισάγει την ερώτηση συµπλήρωσης 
κενού στη Β∆. 

 

Για να επεξεργαστούµε, ως διαχειριστές ή κύριος διαχειριστής, µια ερώτηση στη Β∆ χρησιµοποιούνται οι 
εξής ρουτίνες: 

edit1_question.php: εµφανίζει σε µορφή πίνακα όλες τις ερωτήσεις της Β∆ µε τις επιλογές της 
διαγραφής και της επεξεργασίας των. 

delete.php: διαγράφει µια ερώτηση από τη Β∆. 

edit.php: εµφανίζει σε µια φόρµα την επιλεγµένη ερώτηση, όπου την επεξεργαζόµαστε. 

edit1.php: καλείται από την edit.php για να εισάγει στη Β∆ την ερώτηση που επεξεργαστήκαµε.  

 

Για να εισάγουµε, ως διαχειριστές ή κύριος διαχειριστής, µια παράγραφο θεωρίας στη Β∆ 
χρησιµοποιούνται οι εξής ρουτίνες: 

input_kef1.php: εµφανίζει µια φόρµα για να εισάγουµε στη Β∆ µια παράγραφο συγκεκριµένου 
κεφαλαίου. 

insert_chapter.php: καλείται από την input_kef1.php για να εισάγει στη Β∆ µια παράγραφο. 

 

Για να επεξεργαστούµε, ως διαχειριστές ή κύριος διαχειριστής, µια παράγραφο θεωρίας στη Β∆ 
χρησιµοποιούνται οι εξής ρουτίνες: 

epilog_kef.php: επιλέγουµε το κεφάλαιο που θα επεξεργαστούµε. 

edit_theoria.php: εµφανίζονται σε µορφή πίνακα όλες οι παράγραφοι του επιλεγµένου κεφαλαίου µε τις 
επιλογές της διαγραφής και της επεξεργασίας των. 

delete.php: διαγράφει µια παράγραφο. 

edit_par.php: εµφανίζει σε µια φόρµα την επιλεγµένη προς επεξεργασία παράγραφο, την οποία 
επεξεργαζόµαστε. 

edit1.php: καλείται από την edit_par.php για να εισάγει µια επεξεργασµένη ερώτηση στη Β∆. 

 

Για να επεξεργαστούµε τα στοιχεία των χρηστών ή να εισάγουµε έναν νέο χρήστη στη Β∆, (ως κύριος 
διαχειριστής) χρησιµοποιούνται οι εξής ρουτίνες: 

edit_users.php: εµφανίζει σε µορφή πίνακα όλους του χρήστες µε τις επιλογές της διαγραφής, 
επεξεργασίας των στοιχείων και προσθήκης νέου χρήστη. 

delete_user.php: διαγράφει έναν χρήστη. 

add_user.html: εµφανίζει µια φόρµα για την εισαγωγή των στοιχείων ενός νέου χρήστη. 

reg_user.php: καλείται από την add_user.html για να αποθηκεύσει τον νέο χρήστη στη Β∆. 

edit_user.php: εµφανίζει σε φόρµα τα στοιχεία του επιλεγµένου χρήστη για να τα επεξεργαστούµε. 

edit_user1.php: καλείται από την edit_user.php για να αποθηκεύσει στη Β∆ τα τροποποιηµένα στοιχεία 
ενός χρήστη. 
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Για να δηµιουργήσουµε και στη συνέχεια να απαντήσουµε ένα διαγώνισµα, ως απλοί χρήστες, 
χρησιµοποιούνται οι εξής ρουτίνες: 

tests.php: εµφανίζει τη φόρµα µε διάφορες επιλογές για τη δηµιουργία ενός διαγωνίσµατος. Επιλογές 
όπως είδος ερώτησης ή ερωτήσεων που θα περιέχει το διαγώνισµα κλπ. 

show_tests: καλείται από την tests.php και εµφανίζει τις ερωτήσεις του διαγωνίσµατος, όπως 
επιλέχτηκαν µέσω της tests.php. 

fff.php: εµφανίζει τα αποτελέσµατα ενός διαγωνίσµατος. 

 

Για την εγγραφή ενός απλού χρήστη χρησιµοποιούνται οι εξής ρουτίνες: 

registration.php: εµφανίζει µια φόρµα για την εγγραφή ενός απλού χρήστη. 

register.php: καλείται από την registration.php για να αποθηκεύσει έναν χρήστη στη Β∆. 

 

Για τη δηµιουργία της πρώτης σελίδας της εφαρµογής χρησιµοποιείται η ρουτίνα: 

index.php: εµφανίζει την πρώτη σελίδα.  

 

Οι ρουτίνες που αφορούν τον απλό χρήστη είναι: 

main.php: εµφανίζει τις επιλογές του απλού χρήστη και καλεί τις: 

• epilog_kefalaiou.php: εµφανίζει τα διαθέσιµα κεφάλαια από τα οποία επιλέγει ο απλός χρήστης. 

kefalaio1.php: καλείται από την epilog_kefalaiou.php και εµφανίζει τη θεωρία του κεφαλαίου που 
επιλέχτηκε. 

• tests.php: για τη δηµιουργία ενός διαγωνίσµατος. 

• epilogi_statistikou.php: εµφανίζει µια λίστα µε στατιστικά του χρήστη και ανάλογα µε την επιλογή 
καλεί τις: 

chart.php, η οποία καλεί την statistics.php για το στατιστικό «Όλα τα διαγωνίσµατα µε τα 
αντίστοιχα σκορ» 

chart1.php, η οποία καλεί την statistics1.php για το στατιστικό «Όλα τα διαγωνίσµατα µε την 
αντίστοιχη διάρκειά τους (σε min)» 

chart2.php, η οποία καλεί τις statistics2.php και statistics3.php για το στατιστικό «Όλα τα 
διαγωνίσµατα ανά κεφάλαιο και είδος διαγωνίσµατος» 

chart3.php, η οποία καλεί τις statistics4.php και statistics5.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος 
των σκορ των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και είδος» 

chart4.php, η οποία καλεί τις statistics6.php και statistics7.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος 
της διάρκειας των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και είδος διαγωνίσµατος» 

chart5.php, η οποία καλεί την statistics8.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος των σκορ των 
διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και βαθµό δυσκολίας» 

chart6.php, η οποία καλεί την statistics9.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος των χρόνων που 
απαντήθηκαν τα διαγωνίσµατα ανά κεφάλαιο και βαθµό δυσκολίας» 

chart7.php, η οποία καλεί την statistics10.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος των διαγωνισµάτων 
που δεν πρόλαβαν να κατατεθούν µε το τέλος του χρόνου, ανά είδος διαγωνίσµατος» 

chart8.php, η οποία καλεί την statistics11.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος των επιµέρους 
ερωτήσεων στα διάφορα είδη διαγωνισµάτων» 

 

Οι ρουτίνες που αφορούν τον κύριο διαχειριστή είναι: 

main_admin.html: εµφανίζει τις επιλογές του κύριου διαχειριστή. 

Καλεί τις epilogi_erwtisis.php, edit1_question.php, input_kef1.php, epilog_kef.php, edit_users.php και 
admin_stat.php για τις αντίστοιχες λειτουργίες του κύριου διαχειριστή. 

Η admin_stat.php καλεί τις ρουτίνες για τα στατιστικά του απλού χρήστη, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω 
και επιπρόσθετα καλεί τις: 
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Chart9.php, η οποία καλεί την statistics12.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος όλων των ερωτήσεων 
που απαντήθηκαν ΣΩΣΤΑ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης» 

 Chart11.php, η οποία καλεί την statistics14.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος όλων των ερωτήσεων 
που απαντήθηκαν ΛΑΘΟΣ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης» 

Chart10.php, η οποία καλεί την statistics13.php για το στατιστικό «Όλες οι ερωτήσεις της Β∆ µε τις 
απαντήσεις των χρηστών (Σωστές ή λάθος)» 

Chart12.php, η οποία καλεί τις statistics15.php και statistics16.php για το στατιστικό «Μέσος Όρος 
των σκορ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης» 

 

Οι ρουτίνες που αφορούν το διαχειριστή είναι: 

main_admin1.html: εµφανίζει τις επιλογές του διαχειριστή. 

Καλεί τις epilogi_erwtisis.php, edit1_question.php, input_kef1.php, epilog_kef.php, και admin_stat.php 
για τις αντίστοιχες λειτουργίες του διαχειριστή. Η admin_stat.php καλεί τις ρουτίνες όπως αναφέρθηκαν 
για την περίπτωση του κύριου διαχειριστή. 
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Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση της εφαρµογής 

5.1 Είσοδος - Εγγραφή 

Η Αρχική σελίδα της εφαρµογής παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.1. Ένας εγγεγραµµένος χρήστης (απλός ή 
διαχειριστής) πληκτρολογεί το «όνοµα χρήστη» και το «password» και εισέρχεται στο λογαριασµό του. 
∆ίνοντας λάθος «όνοµα χρήστη» ή και «password», παραµένει στην αρχική σελίδα. Ένας χρήστης που 
δεν είναι εγγεγραµµένος µπορεί να εγγραφεί, µόνο ως απλός χρήστης, επιλέγοντας την «εγγραφή». 

Με την επιλογή «εγγραφή» εµφανίζεται µια φόρµα (Εικόνα 5.2) την οποία ο χρήστης συµπληρώνει µε τα 
στοιχεία: «όνοµα χρήστη», «επώνυµο», «όνοµα πατέρα», «mail» και «password». Μετά την εγγραφή του 
µπορεί να εισέλθει στην εφαρµογή. 

Στην περίπτωση που αναθεωρήσει την πρόθεσή του να εγγραφεί επιλέγει «δεν επιθυµώ εγγραφή» και 
επιστρέφει στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 

 

 
 

Εικόνα 5.1: Αρχική σελίδα της εφαρµογής 
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Εικόνα 5.2: Φόρµα εγγραφής απλού χρήστη 

5.2 Ο λογαριασµός του απλού χρήστη 

Ένας απλός χρήστης εγγεγραµµένος στην εφαρµογή, δίνοντας σωστά το «όνοµα χρήστη» και το 
«password» εισέρχεται στον λογαριασµό του όπου έχει στη διάθεσή του τις εξής επιλογές (Εικόνα 5.3): 
«∆ηµιουργία και απάντηση διαγωνίσµατος», «Μαθαίνω θεωρία» και «Τα στατιστικά µου».  

5.2.1 ∆ηµιουργία και απάντηση διαγωνίσµατος 

Επιλέγοντας «∆ηµιουργία και απάντηση διαγωνίσµατος» εµφανίζεται µια φόρµα (Εικόνα 5.4), την οποία 
συµπληρώνει µε τις προτιµήσεις του σε σχέση µε το πώς θα ήθελε να διαµορφωθεί το διαγώνισµα που θα 
κληθεί να απαντήσει. Συγκεκριµένα επιλέγει:  

Το είδος των ερωτήσεων από τις οποίες θα αποτελείται το διαγώνισµα. Μπορεί να επιλέξει ένα από τα 
εξής είδη: 

1. Πολλαπλής επιλογής 

2. Σωστό λάθος 

3. Συµπλήρωσης κενού 
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Εικόνα 5.3: Οι επιλογές του απλού χρήστη 

 

4. Πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος 

5. Πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης κενού 

6. Σωστό λάθος και συµπλήρωσης κενού 

7. Πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος και συµπλήρωσης κενού 

Το κεφάλαιο από το οποίο θα προέρχονται οι ερωτήσεις. Μπορεί να επιλέξει ένα από τα εξής: 

1. Κεφάλαιο 1 

2. Κεφάλαιο 2 

3. Κεφάλαιο 3 

4. Κεφάλαιο 4 

5. Όλα τα κεφάλαια 

Το επίπεδο δυσκολίας του διαγωνίσµατος. Μπορεί να επιλέξει ένα από τα εξής επίπεδα: 

1. Μικρό 

2. Μέτριο 

3. Μεγάλο 

Τον αριθµό των ερωτήσεων (από τα είδη ερωτήσεων που έχει επιλέξει) από τις οποίες θα απαρτίζεται το 
διαγώνισµα. Για παράδειγµα εάν επιλέξει το διαγώνισµα να αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, σωστό λάθος και συµπλήρωσης κενού, µε αυτή την επιλογή θα επιλέξει τον αριθµό των 
ερωτήσεων, για το κάθε είδος, που θα αποτελείται το διαγώνισµα.  

Εάν το διαγώνισµα θα έχει χρονόµετρο ή όχι. Εάν επιλέξει ότι θα έχει, πρέπει να επιλέξει και το χρόνο 
που χρειάζεται για να απαντήσει το διαγώνισµα. 

 

Υπάρχει µια ιδιαιτερότητα κατά τη δηµιουργία ενός διαγωνίσµατος, η οποία είναι η εξής: 
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Ανάλογα µε την επιλογή του είδους των ερωτήσεων από τις οποίες θα απαρτίζεται το διαγώνισµα, του 
κεφαλαίου από το οποίο θα προέρχονται οι ερωτήσεις, καθώς και του επιπέδου δυσκολίας των 
ερωτήσεων, εµφανίζεται το πλήθος και για τα τρία είδη ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστό λάθος, 
συµπλήρωσης κενού), που υπάρχουν εκείνη τη στιγµή στη Β∆ και πληρούν τις συγκεκριµένες επιλογές. 
Από το πλήθος αυτό ο χρήστης επιλέγει τον αριθµό των ερωτήσεων που θέλει να αποτελείται το 
διαγώνισµα. Για παράδειγµα, εάν έχει επιλεγεί το διαγώνισµα να αποτελείται από δύο είδη ερωτήσεων 
(πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος), οι ερωτήσεις να προέρχονται από το κεφάλαιο 4, καθώς και το 
επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων να είναι «µέτριο», τότε γίνεται αναζήτηση στη Β∆ και από τις 
ερωτήσεις που προέρχονται από το κεφάλαιο 4 καταµετρούνται όσες είναι πολλαπλής επιλογής και 
σωστό λάθος µε επίπεδο δυσκολίας «µέτριο». Ο αριθµός αυτός εµφανίζεται δυναµικά στο χρήστη, ο 
οποίος επιλέγει τον αριθµό των ερωτήσεων που θέλει να αποτελείται το διαγώνισµα τόσο για τις 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και για τις ερωτήσεις σωστό λάθος. Το πλήθος των ερωτήσεων που 
εµφανίζεται στο χρήστη αλλάζει δυναµικά, επιλέγοντας διαφορετικό κεφάλαιο ή άλλο επίπεδο δυσκολίας 
ερωτήσεων ή άλλο είδος ερωτήσεων. 

Με την κατάθεση της φόρµας (∆ηµιουργία διαγωνίσµατος) ελέγχεται εάν έχουν συµπληρωθεί όλα τα 
πεδία της, εµφανίζοντας σχετικό µήνυµα στην περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν έχει συµπληρωθεί. Εάν 
έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία της εµφανίζονται οι ερωτήσεις του διαγωνίσµατος (Εικόνα 5.5). Στο 
συγκεκριµένο διαγώνισµα ο χρήστης Giota έχει επιλέξει 3 ερωτήσεις «πολλαπλής επιλογής», 2 «σωστό-
λάθος» και 2 «συµπλήρωσης κενού». Επίσης έχει επιλέξει χρονόµετρο µε χρόνο διάρκειας του 
διαγωνίσµατος 8 λεπτά. 

 
Εικόνα 5.4: ∆ηµιουργία διαγωνίσµατος 
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Εικόνα 5.5: Το διαγώνισµα (συνεχίζεται) (1) 

 
Εικόνα 5.5: Το διαγώνισµα (συνεχίζεται)(2) 
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Εικόνα 5.5: Το διαγώνισµα (συνεχίζεται)(3) 

Αφού απαντηθεί το διαγώνισµα, χωρίς υποχρεωτικά να έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις, ο χρήστης 
µπορεί να το τερµατίσει επιλέγοντας «Αποστολή διαγωνίσµατος». Εάν έχει επιλεγεί χρονόµετρο και 
επιλεγεί ο τερµατισµός του διαγωνίσµατος υπάρχει ανάλογο µήνυµα (Εικόνα 5.6), ενώ µε τον 
τερµατισµό του χρόνου το διαγώνισµα τελειώνει αναγκαστικά. 
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Εικόνα 5.6: Τερµατισµός διαγωνίσµατος πριν τελειώσει ο χρόνος 

Με την ολοκλήρωση του διαγωνίσµατος εµφανίζεται µια φόρµα (Εικόνα 5.7) µε τα αποτελέσµατα. Στο 
συγκεκριµένο διαγώνισµα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του χρήστη (Giota Kehagia), το είδος των 
ερωτήσεων που αποτελείται («πολλαπλής επιλογής», «σωστό-λάθος» και «συµπλήρωσης κενού»), ότι οι 
ερωτήσεις προέρχονται από όλα τα κεφάλαια, ότι το επίπεδο δυσκολίας είναι µέτριο και ότι το πλήθος 
των ερωτήσεων από το κάθε είδος είναι 3, 2 και 2 αντίστοιχα. 

Επιλέγοντας το «Τελικό σκορ» εµφανίζεται αφενός το επί της % τελικό σκορ (85,71%) και αφετέρου ο 
βαθµός (6/7), µε κάθε σωστή απαντηµένη ερώτηση να βαθµολογείται µε µία µονάδα. Στις ερωτήσεις 
«σωστό-λάθος» και «συµπλήρωσης κενού» κάθε ερώτηση βαθµολογείται ανάλογα µε τον αριθµό των 
υποερωτήσεων που την αποτελούν και απαντήθηκαν σωστά. Για παράδειγµα µια τέτοιου είδους ερώτηση 
µε 4 υποερωτήµατα και βαθµό 0,75, σηµαίνει ότι απαντήθηκαν σωστά 3 υποερωτήµατα. 
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Εικόνα 5.7: Αποτελέσµατα του διαγωνίσµατος 

5.2.2 Μαθαίνω θεωρία – Τα στατιστικά µου 

Με την επιλογή του χρήστη «Μαθαίνω θεωρία» εµφανίζεται µια φόρµα (Εικόνα 5.8), από την οποία 
επιλέγει ένα από τα 4 κεφάλαια. Για παράδειγµα, αν επιλέξει το κεφάλαιο 1 εµφανίζεται η θεωρία του 
κεφαλαίου 1. (Εικόνα 5.9). Η θεωρία περιέχει links, τα οποία όταν επιλέγονται εµφανίζεται µια εικόνα ή 
κείµενο πάνω δεξιά στη σελίδα. 

Με την επιλογή «Τα στατιστικά µου» εµφανίζεται µια οθόνη επιλογών από 9 στατιστικά, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 5.9.1 της παραγράφου «Τα στατιστικά των απλών χρηστών», από την οποία 
επιλέγει το είδος του στατιστικού που θέλει να δει. Όλα τα στατιστικά για έναν απλό χρήστη αναλύονται 
στο κεφάλαιο «Τα στατιστικά του απλού χρήστη». 
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Εικόνα 5.8: Οι επιλογές του απλού χρήστη για τη θεωρία 

 

 
Εικόνα 5.9: Θεωρία του κεφαλαίου 1 
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5.3 Ο λογαριασµός του διαχειριστή 

Οι διαχειριστές της εφαρµογής είναι δύο ειδών: ο κύριος διαχειριστής και ο διαχειριστής. Η διαφορά τους 
είναι ότι µόνο ο κύριος διαχειριστής µπορεί να εισάγει νέους χρήστες (απλούς ή διαχειριστές), να 
επεξεργαστεί τα στοιχεία τους ή να τους διαγράψει. Η διαφορά αυτή φαίνεται στις επιλογές που έχουν 
στο λογαριασµό τους (Εικόνες 5.10 και 5.11 αντίστοιχα).  

Οι επιλογές και για τα δύο είδη διαχειριστών είναι: «Επεξεργασία ερωτήσεων της Β∆», «Εισαγωγή 
ερώτησης στη Β∆», Εισαγωγή θεωρίας στη Β∆», «Επεξεργασία θεωρίας στη Β∆» και «Στατιστικά». Οι 
επιλογές αυτές αναλύονται στα κεφάλαια «∆ιαχείριση της Β∆ – Επεξεργασία ερωτήσεων», «∆ιαχείριση 
της Β∆ – Προσθήκη ερώτησης», «∆ιαχείριση της Β∆ – Προσθήκη θεωρίας», «∆ιαχείριση της Β∆ – 
Επεξεργασία θεωρίας» και «Στατιστικά», αντίστοιχα». 

5.3.1 Επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών – Εισαγωγή χρηστών 

Την επιλογή αυτή έχει µόνον ο κύριος διαχειριστής, την οποία όταν επιλέξει εµφανίζονται όλοι οι 
εγγεγραµµένοι χρήστες της εφαρµογής, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.12. Οι επιλογές του κύριου 
διαχειριστή είναι η προσθήκη νέου χρήστη, η διαγραφή ενός χρήστη και η επεξεργασία των στοιχείων 
ενός χρήστη (Εικόνα 5.13). 

 

 
Εικόνα 5.10: Οι επιλογές του κύριου διαχειριστή 
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Εικόνα 5.11: Οι επιλογές του διαχειριστή 

 

 
Εικόνα 5.12: ∆ιαχείριση των χρηστών από τον κύριο διαχειριστή 
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Εικόνα 5.13: Επεξεργασία των στοιχείων ενός χρήστη 
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5.4 ∆ιαχείριση της Β∆ – Προσθήκη ερώτησης 

Προσθήκη ερώτησης στη Β∆ µπορούν να κάνουν οι διαχειριστές καθώς και ο κύριος διαχειριστής της 
εφαρµογής. Επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από το λογαριασµό τους εµφανίζεται η οθόνη της 
Εικόνας 5.4.1, από την οποία επιλέγουν το είδος της ερώτησης (πολλαπλής επιλογής ή σωστό-λάθος ή 
συµπλήρωσης κενού) που θα προσθέσουν στη Β∆. ∆ηµιουργήσαµε για κάθε είδος ερώτησης την 
αντίστοιχη φόρµα εισαγωγής, για να κάνουµε πιο εύκολη την εισαγωγή του κάθε είδους στη Β∆, αφού 
πολλά από τα πεδία που συµπληρώνονται για το κάθε είδος έχουν διαφορετική ερµηνεία. 

 
Εικόνα 5.4.1: Προσθήκη ερώτησης στη Β∆ 

Επιλέγοντας για προσθήκη «ερώτηση πολλαπλής επιλογής» εµφανίζεται η φόρµα της Εικόνας 5.4.2. Στη 
φόρµα αυτή εισάγεται το κείµενο της ερώτησης, επιλέγεται το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης, το 
κεφάλαιο στο οποίο ανήκει, εάν συνοδεύεται από εικόνα (όπου και γίνεται upload η εικόνα), η σωστή 
απάντηση της ερώτησης και το πλήθος των απαντήσεων (υποερωτηµάτων από τα οποία θα επιλεγεί το 
ένα). Για το πλήθος των απαντήσεων επιλέγεται 3 ή 4 ή 5 γιατί θεωρούµε ότι µια ερώτηση πολλαπλής 
επιλογής πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 υποερωτήµατα για επιλογή. Στη φόρµα της Εικόνας 5.4.2 το 
πλήθος των απαντήσεων που έχει επιλεγεί είναι 5. Ανάλογα µε το πλήθος που επιλέγεται εµφανίζονται 
και τα αντίστοιχα πεδία για να γίνει εισαγωγή των εποερωτηµάτων. Για την εµφάνιση µιας τέτοιας 
ερώτησης στο χρήστη κατά τη δηµιουργία ενός διαγωνίσµατος, µπροστά από κάθε υποερώτηµα 
εµφανίζεται ένα radio button.  
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Εικόνα 5.4.2: Προσθήκη ερώτησης πολλαπλής επιλογής 

Με την κατάθεση της συγκεκριµένης φόρµας γίνεται έλεγχος εάν έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία της 
και σε όσα δεν έχουν συµπληρωθεί εφανίζεται σχετικό µήνυµα. Για παράδειγµα στην Εικόνα 5.4.3 
φαίνεται το µήνυµα ότι δεν έχουµε επιλέξει το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης. 

Για την προσθήκη µιας ερώτησης «σωστό-λάθος» επιλέγεται η αντίστοιχη επιλογή (Εικόνα 5.4.1), µε 
αποτέλεσµα να εµφανιστεί µια φόρµα εισαγωγής, όπως παρουσιάζεται στην Εκόνα 5.4.4. Στη φόρµα 
αυτή, στο πεδίο που εισάγεται η ερώτηση, εισάγεται το κείµενο της ερώτησης µαζί µε τα υποερωτήµατά 
της. Στο τέλος κάθε υποερωτήµατος εισάγεται το σύµβολο «_» για να δηλώσει, κατά την διαδικασία 
εµφάνισης της ερώτησης στο χρήστη, ένα στοιχείο select µε επιλογές «σωστό» και «λάθος». Με την 
επιλογή «πλήθος προτάσεων» επιλέγουµε το πλήθος των υποερωτηµάτων της ερώτησης, κάθε ένα από τα 
οποία θα πρέπει να το χαρακτηρίσουµε «σωστό» ή «λάθος». Στη φόρµα της Εικόνας 5.4.4 ως «πλήθος 
προτάσεων» έχει επιλεγεί το 5 για να δηλώσει ότι υπάρχουν 5 υποερωτήµατα. Στα πεδία που 
εµφανίζονται εισάγεται η σωστή απάντηση για το αντίστοιχο υποερώτηµα (1 για «σωστό», 2 για 
«λάθος»). Τα υπόλοιπα πεδία της φόρµας συµπληρώνονται όπως και στη φόρµα εισαγωγής µιας 
ερώτησης «πολλαπλής επιλογής».  
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Εικόνα 5.4.3: Έλεγχος των πεδίων της φόρµας µε την εισαγωγή 

 
Εικόνα 5.4.4: Προσθήκη ερώτησης «σωστό-λάθος» 

Για την προσθήκη µιας ερώτησης «συµπλήρωσης κενού» επιλέγεται η αντίστοιχη επιλογή (Εικόνα 
5.4.1), µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί µια φόρµα εισαγωγής, όπως παρουσιάζεται στην Εκόνα 5.4.5. Στη 
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φόρµα αυτή, στο πεδίο που εισάγεται η ερώτηση, εισάγεται το κείµενο της ερώτησης και όπου θέλουµε 
να αφήσουµε κενό για να συµπληρωθεί εισάγουµε το σύµβολο «_». Το σύµβολο αυτό, κατά τη 
διαδικασία εµφάνισης της ερώτησης στο χρήστη, µετατρέπεται σε ένα στοιχείο input τύπου text. Με την 
επιλογή «πλήθος κενών» επιλέγουµε το πλήθος προς συµπλήρωση κενών που υπάρχουν στο κείµενο της 
ερώτησης. Στη φόρµα της Εικόνας 5.4.5 ως «πλήθος κενών» έχει επιλεγεί το 5 για να δηλώσει ότι 
υπάρχουν 5 κενά. Στα πεδία που εµφανίζονται εισάγεται η λέξη (ή λέξεις χωρίς να υπάρχουν µεταξύ τους 
κενά) ως σωστή απάντηση του αντίστοιχου κενού. Τα υπόλοιπα πεδία της φόρµας συµπληρώνονται όπως 
και στη φόρµα εισαγωγής µιας ερώτησης «πολλαπλής επιλογής». Με την επιλογή «εισαγωγή» 
προστίθεται µια ερώτηση «συµπλήρωσης κενού» στη Β∆. Αν βέβαια αναθεωρήσουµε την αρχική µας 
πρόθεση να προσθέσουµε µια τέτοια ερώτηση στη Β∆, απλά επιλέγουµε την «επιστροφή». 

 
Εικόνα 5.4.5: Προσθήκη ερώτησης «συµπλήρωσης κενού» 
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5.5 ∆ιαχείριση της Β∆ – Προσθήκη θεωρίας 

Προσθήκη θεωρίας στη Β∆ µπορούν να κάνουν οι διαχειριστές καθώς και ο κύριος διαχειριστής της 
εφαρµογής. Επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από το λογαριασµό τους εµφανίζεται η φόρµα της 
Εικόνας 5.5.1.  

Η εισαγωγή της θεωρίας γίνεται εισάγοντας µία παράγραφο κάθε φορά. Κάθε παράγραφος αποτελεί 
και µία ξεχωριστή εγγραφή στη Β∆. Πρώτα επιλέγεται το κεφάλαιο που ανήκει η παράγραφος καθώς και 
το είδος της. Όταν για το είδος επιλέξουµε το «1» η παράγραφος είναι τίτλος κεφαλαίου, το «2» σηµαίνει 
ότι η παράγραφος είναι υπότιτλος και η επιλογή «3» δηλώνει µια συνηθισµένη παράγραφο. Κατά την 
εισαγωγή µιας παραγράφου, σε όποιο σηµείο της θέλουµε να εµφανίζεται link, εισάγουµε το σύµβολο 
«_». Ανάλογα µε το πόσα links υπάρχουν σε µια παράγραφο επιλέγουµε το «πλήθος των υπεσυνδέσµων» 
(το µέγιστο πλήθος υπερσυνδέσµων είναι 6). Εάν το είδος της παραγράφου είναι οι επιλογές 1 ή 2, το 
«πλήθος υπερσυνδέσµων» είναι ανενεργό. ∆ηλαδή υπεσυνδέσµους µπορούµε να έχουµε µόνο σε µια 
κανονική παράγραφο. Επιλέγοντας το πλήθος των υπερσυνδέσµων εµφανίζονται τόσο τα αντίστοιχα 
πεδία στα οποία εισάγεται η ονοµασία των links, όσο και 2 επιλογές για το εάν θα περιέχουν εικόνα ή 
κείµενο. Στην Εικόνα 1 ως «πλήθος υπερσυνδέσµων» έχουµε επιλέξει το 6. Εάν ένα link επιλεγεί ότι θα 
περιέχει κείµενο, εµφανίζεται δίπλα του ένα πλαίσιο για εισαγωγή του κειµένου, ενώ εάν επιλεγεί ότι θα 
περιέχει εικόνα εµφανίζεται η «αναζήτηση» για το αρχείο.  

Κάθε κεφάλαιο αποθηκεύεται σε διαφορετικό πίνακα στη Β∆. Με την  επιλογή «εισαγωγή» εισάγεται 
µία παράγραφος στη Β∆. Αν βέβαια αναθεωρήσουµε την αρχική µας πρόθεση να προσθέσουµε µια 
παράγραφο, απλά επιλέγουµε την «επιστροφή». 

Στην Εικόνα 5.5.2 παρουσιάζεται η φόρµα εισαγωγής µιας συγκεκριµένης παραγράφου στη Β∆, που 
ανήκει στο κεφάλαιο 1, είναι κανονική (επιλογή 3) και περιέχει 3 υπερσυνδέσµους. Στο πεδίο εισαγωγής 
της παραγράφου οι 3 αυτοί σύνδεσµοι είναι τα 3 σύµβολα «_». Η ονοµασία αυτών των υπερσυνδέσµων, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.5.2, είναι «επιτάχυνσης,», «οµαλά επιταχυνόµενη» και «οµαλά 
επιβραδυνόµενη», αντίστοιχα. Και για τους 3 υπερσυνδέσµους έχει επιλεγεί ότι θα περιέχουν κείµενο το 
οποίο φαίνεται στα πεδία «εισάγετε το κείµενο». 

 
Εικόνα 5.5.1: Εισαγωγή θεωρίας στη Β∆ 
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Εικόνα 5.5.2: Εισαγωγή παραγράφου στη Β∆ 

5.6 ∆ιαχείριση της Β∆ – Επεξεργασία θεωρίας 

Επεξεργασία θεωρίας στη Β∆, δηλαδή διαγραφή παραγράφου ή τροποποίησή της, µπορούν να κάνουν οι 
διαχειριστές καθώς και ο κύριος διαχειριστής της εφαρµογής. Επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από 
το λογαριασµό τους εµφανίζεται η φόρµα της Εικόνας 5.6.1, από την οποία επιλέγουν το κεφάλαιο στο 
οποίο ανήκει η θεωρία που θέλουν να επεξεργαστούν. 
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Εικόνα 5.6.1: Επιλογή κεφαλαίου για επεξεργασία θεωρίας 

 

Η θεωρία για κάθε κεφάλαιο είναι αποθηκευµένη στη Β∆ σε ξεχωριστό πίνακα, όπου κάθε 
παράγραφος αποτελεί µία εγγραφή του πίνακα. Όλοι οι πίνακες έχουν την ίδια δοµή. Επιλέγοντας για 
παράδειγµα το κεφάλαιο 1 (από τη φόρµα της Εικόνας 5.6.1) βλέπουµε τον αντίστοιχο πίνακα της 
θεωρίας, όπως παρουσιάζεται στις Εικόνες 5.6.2, 5.6.3 και 5.6.4. Επιλέγοντας τη διαγραφή µιας 
παραγράφου, αφού µας ζητηθεί επιβεβαίωση, η παράγραφος διαγράφεται. Επιλέγοντας την επεξεργασία 
µιας παραγράφου εµφανίζεται µια φόρµα (Εικόνα 5.6.5) που τα πεδία της είναι συµπληρωµένα µε τα 
περιεχόµενα των στηλών του πίνακα της συγκεκριµένης παραγράφου. Μπορούµε να τροποποιήσουµε 
κάθε πεδίο της φόρµας και στη συνέχεια να επιλέξουµε την «εισαγωγή». Αν βέβαια αναθεωρήσουµε την 
αρχική µας πρόθεση να αλλάξουµε την παράγραφο, απλά επιλέγουµε την «επιστροφή». 
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Εικόνα 5.6.2: Πίνακας θεωρίας 1 

 

 
Εικόνα 5.6.3: Πίνακας θεωρίας 2 (συνέχεια) 
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Εικόνα 5.6.4: Πίνακας θεωρίας 3 (συνέχεια) 

 

 
Εικόνα 5.6.5: Επεξεργασία θεωρίας 
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5.7 ∆ιαχείριση της Β∆ – Επεξεργασία ερωτήσεων 

Επεξεργασία ερωτήσεων της Β∆, δηλαδή διαγραφή ερώτησης ή τροποποίησή της, µπορούν να κάνουν οι 
διαχειριστές καθώς και ο κύριος διαχειριστής της εφαρµογής. Επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από 
το λογαριασµό τους εµφανίζεται ο πίνακας που είναι αποθηκευµένες όλες οι ερωτήσεις (Εικόνες 5.7.1, 
5.7.2 και 5.7.3). Η στήλη του πίνακα «Είδος Ερώτ.» δηλώνει το είδος της ερώτησης: 1=πολλαπλής 
επιλογής, 2=σωστό-λάθος, 3=συµπλήρωσης κενού. Στην τελευταία στήλη του πίνακα «ενέργειες» 
εµφανίζονται δύο σύµβολα για διαγραφή ή επεξεργασία της συγκεκριµένης ερώτησης. Επιλέγοντας το 
σύµβολο της «διαγραφής», αφού ζητηθεί επιβεβαίωση, διαγράφεται η συγκεκριµένη ερώτηση. Μετά τη 
διαγραφή της ερώτησης, διορθώνεται το id των ερωτήσεων ώστε αυτό να αρχίζει µε τιµή µειωµένη κατά 
1 και να υπάρχει συνέχεια και µοναδικότητα στις τιµές του (id). ∆ηλαδή, εάν διαγράψουµε την ερώτηση 
µε id 25 από ένα σύνολο 30 ερωτήσεων, η ερώτηση µε id 26 πριν τη διαγραφή θα έχει id 25 και οι 
υπόλοιπες µέχρι την τελευταία ερώτηση θα µειώσουν τα id κατά ένα µε την τελευταία ερώτηση να έχει id 
29. Επιλέγοντας το σύµβολο της «επεξεργασίας» µιας ερώτησης, εµφανίζεται µια φόρµα (Εικόνα 5.7.4) 
τα πεδία της οποίας είναι συµπληρωµένα µε τα στοιχεία της συγκεκριµένης ερώτησης. Μπορούµε να 
τροποποιήσουµε κάθε πεδίο και να επιλέξουµε την «εισαγωγή». Με την επιλογή «επιστροφή» 
ακυρώνουµε την πρόθεσή µας να τροποποιήσουµε την ερώτηση.  

 
Εικόνα 5.7.1: Πίνακας ερωτήσεων 1 
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Εικόνα 5.7.2: Πίνακας ερωτήσεων 2 (συνέχεια) 

 

 
Εικόνα 5.7.3: Πίνακας ερωτήσεων 3 (συνέχεια) 
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Εικόνα 5.7.4: Επεξεργασία ερώτησης 
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5.8 Στατιστικά 

Για τη δηµιουργία των στατιστικών στοιχείων των χρηστών χρησιµοποιήσαµε τη βιβλιοθήκη γραφικών 
PHPGraphLib, που είναι µια «ελαφρά» βιβλιοθήκη ανοικτού λογισµικού βασισµένη στην PHP. 
Χρησιµοποιήσαµε την default επιλογή της βιβλιοθήκης για το είδος του γραφήµατος, που είναι τα 
ραβδογράµµατα. Συγκεκριµένα για τη δηµιουργία ενός γραφήµατος κατά κύριο λόγο: 

• Χρησιµοποιήσαµε το αρχείο phpgraphlib.php, ως µέρος στην αρχή του αρχείου µας µε την εντολή 
include, δηλαδή: include(“phpgraphlib.php”); Μέσω αυτού του αρχείου γίνονται όλες οι απαραίτητες 
κλήσεις για τη δηµιουργία του γραφικού. 

• ∆ηµιουργήσαµε το αντικείµενο PHPGraphLib ως εξής:  

$graph = new PHPGraphLib(πλάτος, ύψος). Όπου πλάτος και ύψος, ανάλογα µε το συγκεκριµένο 
γράφηµα στατιστικού, χρησιµοποιήσαµε διαφορετικές τιµές. 

• Χρησιµοποιήσαµε τη συνάρτηση addData() για να προσθέσουµε δεδοµένα στα γραφήµατα: $graph-
>addData($dataArray);($dataArray[$axonas_x]=$axonas_y;). Το array “dataArray” περιέχει τα 
κατάλληλα δεδοµένα για τους άξονες Χ και Υ που αναζητούνται από τη Β∆ για το συγκεκριµένο 
στατιστικό. DataArray µπορούµε να έχουµε περισσότερα από ένα. 

• Για να δώσουµε ένα τίτλο στο γράφηµα χρησιµοποιήσαµε:  

$graph->setTitle($s1." ".$s2 ); όπου οι µεταβλητές $s1 και $s2 είναι το ονοµατεπώνυµο του 
συγκεκριµένου χρήστη. Για να δώσουµε κόκκινο χρώµα στον τίτλο χρησιµοποιήσαµε: $graph-
>setTitleColor("red"); 

• Για να εµφανίζονται οι αριθµητικές τιµές των δεδοµένων στα γραφήµατα χρησιµοποιήσαµε: $graph-
>setDataValues(true); Για να έχουν κόκκινο χρώµα οι τιµές αυτές χρησιµοποιήσαµε: $graph-
>setDataValueColor("red"); 

• Για να έχουµε επί της % τιµές στον άξονα Χ χρησιµοποιήσαµε: 

$graph->setDataFormat("percent"); Εάν δεν χρησιµοποιηθεί η “DataFormat” οι τιµές στον άξονα Χ 
είναι απλές τιµές. 

• Για να εµφανίσουµε µια οριζόντια γραµµή που θα δείχνει µια τιµή στόχο στον άξονα Χ 
χρησιµοποιήσαµε: $graph->setGoalLine(50); Για να είναι κόκκινη η γραµµή στόχος 
χρησιµοποιήσαµε: $graph->setGoalLineColor("red"); 

• Στο τέλος για την ολοκλήρωση και τη δηµιουργία του γραφήµατος καλούµε τη συνάρτηση 
createGraph(): $graph->createGraph(); 

Στατιστικά µπορεί να δει ο κάθε χρήστης τα δικά του και οι διαχειριστές για τον κάθε χρήστη χωριστά 
και κάποια επιπλέον. 

5.9 Στατιστικά των απλών χρηστών 

Ένας απλός χρήστης επιλέγοντας «τα στατιστικά µου» από το λογαριασµό του, εµφανίζεται η οθόνη της 
Εικόνας 5.9.1, από την οποία επιλέγει το είδος του στατιστικού που θέλει να δει.  
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Εικόνα 5.9.1: Οι επιλογές των στατιστικών του απλού χρήστη 

Στα στατιστικά που ακολουθούν όπου: M_C: ερωτήσεις «πολλαπλής επιλογής», R_W: ερωτήσεις 
«σωστό-λάθος», F_G: ερωτήσεις «συµπλήρωσης κενού», M_C & R_W: ερωτήσεις ‘«πολλαπλής 
επιλογής» και «σωστό-λάθος»’, M_C & F_G: ερωτήσεις ‘«πολλαπλής επιλογής» και «συµπλήρωσης 
κενού»’, R_W & F_G: ερωτήσεις ‘«σωστό-λάθος» και «συµπλήρωσης κενού»’, M_C & R_W & F_G: 
ερωτήσεις ‘«πολλαπλής επιλογής» και «σωστό-λάθος» και «συµπλήρωσης κενού»’. 

Με την πρώτη επιλογή «Όλα τα διαγωνίσµατα µε τα αντίστοιχα σκορ» εµφανίζεται το αντίστοιχο 
στατιστικό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.9.2. ∆ηλαδή, παρουσιάζονται όλα τα διαγωνίσµατα τα οποία 
δηµιούργησε και απάντησε, µε το σκορ (επί της %) που έλαβε σε κάθε ένα από αυτά και την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής των. 
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Εικόνα 5.9.2: Όλα τα διαγωνίσµατα µε τα αντίστοιχα σκορ 

Με την επιλογή «Όλα τα διαγωνίσµατα µε την αντίστοιχη διάρκειά τους» εµφανίζεται η Εικόνα 5.9.3, 
η οποία δείχνει το χρόνο που απαιτήθηκε για να απαντηθεί κάθε διαγώνισµα. Στις περιπτώσεις που ο 
χρόνος είναι µηδέν, δεν έχει επιλεγεί χρονόµετρο για το συγκεκριµένο διαγώνισµα. 

Με την επιλογή «Όλα τα διαγωνίσµατα ανά κεφάλαιο και είδος διαγωνίσµατος» εµφανίζεται η 
Εικόνα 5.9.4, η οποία δείχνει το πόσα διαγωνίσµατα προέρχονται από κάθε κεφάλαιο και από κάθε είδος 
ερωτήσεων. Για παράδειγµα, από το κεφάλαιο 4 προέρχονται 3 διαγωνίσµατα: ένα µε ερωτήσεις 
«πολλαπλής επιλογής», ένα µε ερωτήσεις ‘«σωστό-λάθος» και «συµπλήρωσης κενού»’ καθώς και ένα µε 
ερωτήσεις ‘«πολλαπλής επιλογής» και «σωστό-λάθος» και «συµπλήρωσης κενού»’. 

Με τις επιλογές «Μέσος όρος των σκορ των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και είδος», «Μέσος όρος  
της διάρκειας των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και είδος διαγωνίσµατος»,  «Μέσος όρος των σκορ των 
διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και βαθµό δυσκολίας», «Μέσος όρος των χρόνων που απαντήθηκαν τα 
διαγωνίσµατα ανά κεφάλαιο και βαθµό δυσκολίας» εµφανίζονται οι Εικόνες 5.9.5, 5.9.6, 5.9.7 και 5.9.8 
αντίστοιχα, οι οποίες δείχνουν ότι ακριβώς αναφέρεται στον τίτλο του αντίστοιχου στατιστικού. 
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Εικόνα 5.9.3: Όλα τα διαγωνίσµατα µε την αντίστοιχη διάρκειά τους 

 
Εικόνα 5.9.4: Όλα τα διαγωνίσµατα ανά κεφάλαιο και είδος διαγωνίσµατος 
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Εικόνα 5.9.5: Μέσος όρος των σκορ των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και είδος 

 
Εικόνα 5.9.6: Μέσος όρος  της διάρκειας των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και είδος διαγωνίσµατος 
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Εικόνα 5.9.7: Μέσος όρος των σκορ των διαγωνισµάτων ανά κεφάλαιο και βαθµό δυσκολίας 

 
Εικόνα 5.9.8: Μέσος όρος των χρόνων που απαντήθηκαν τα διαγωνίσµατα ανά κεφάλαιο και βαθµό 
δυσκολίας 
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Με την επιλογή «Μέσος όρος των διαγωνισµάτων που δεν πρόλαβαν να κατατεθούν µε το τέλος του 
χρόνου ανά είδος διαγωνίσµατος» εµφανίζεται η Εικόνα 5.9.9, όπου φαίνεται ότι στα διαγωνίσµατα που 
είχε επιλεγεί χρονόµετρο, εκτός από αυτά που περιλάµβαναν ερωτήσεις M_C & R_W & F_G και R_W & 
F_G, όλα τα υπόλοιπα δεν πρόλαβαν να κατατεθούν πριν τελειώσει ο χρόνος που είχε επιλεγεί.  

Με την επιλογή «Μέσος όρος των επιµέρους ερωτήσεων στα διάφορα είδη διαγωνισµάτων» εµφανίζεται 
η Εικόνα 5.9.10, όπου φαίνεται στα διαγωνίσµατα που περιλάµβαναν περισσότερα του ενός είδη 
ερωτήσεων, το ποσοστό συµµετοχής, κατά µέσο όρο, του κάθε είδους ερωτήσεων στο διαγώνισµα. 

 

 
Εικόνα 5.9.9: Μέσος όρος των διαγωνισµάτων που δεν πρόλαβαν να κατατεθούν µε το τέλος του χρόνου 
ανά είδος διαγωνίσµατος 
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Εικόνα 5.9.10: Μέσος όρος των επιµέρους ερωτήσεων στα διάφορα είδη διαγωνισµάτων 

5.10 Στατιστικά των διαχειριστών 

Οι διαχειριστές µπορούν να δουν τα στατιστικά στοιχεία όλων των χρηστών, δηλαδή τα στατιστικά που 
βλέπει και ένας χρήστης για τον εαυτό του. Στην εικόνα 5.10.1 φαίνονται οι επιλογές των διαχειριστών. 
Αφού επιλέξουν έναν χρήστη από τη λίστα που περιέχει όλους τους χρήστες, εµφανίζεται το αντίστοιχο 
στατιστικό. Οι διαχειριστές, εκτός από τα στατιστικά όλων των χρηστών, έχουν στη διάθεσή τους και τα 
εξής στατιστικά:  

• «Μέσος όρος όλων των ερωτήσεων που απαντήθηκαν ΣΩΣΤΑ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης»,  

• «Μέσος όρος όλων των ερωτήσεων που απαντήθηκαν ΛΑΘΟΣ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης»,  

• «Όλες οι ερωτήσεις της Β∆ µε τις απαντήσεις των χρηστών (Σωστές ή Λάθος)», 

•  «Μέσος όρος των σκορ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης». Τα στατιστικά 
αυτά παρουσιάζονται στις εικόνες 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4 και 5.10.5 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 5.10.1: Τα στατιστικά των διαχειριστών 

 
Εικόνα 5.10.2: Μέσος όρος όλων των ερωτήσεων που απαντήθηκαν ΣΩΣΤΑ ανά κεφάλαιο και είδος 
ερώτησης 
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Εικόνα 5.10.3: Μέσος όρος όλων των ερωτήσεων που απαντήθηκαν ΛΑΘΟΣ ανά κεφάλαιο και είδος 
ερώτησης 

 
Εικόνα 5.10.4: Όλες οι ερωτήσεις της Β∆ µε τις απαντήσεις των χρηστών (Σωστές ή Λάθος) (1) 
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Εικόνα 5.10.4: Όλες οι ερωτήσεις της Β∆ µε τις απαντήσεις των χρηστών (Σωστές ή Λάθος) (2) 

 
Εικόνα 5.10.4: Όλες οι ερωτήσεις της Β∆ µε τις απαντήσεις των χρηστών (Σωστές ή Λάθος) (3) 
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Εικόνα 5.10.5: Μέσος όρος των σκορ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ανά κεφάλαιο και είδος ερώτησης 
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Συµπεράσµατα 

Για την αξιοπιστία της εφαρµογής πραγµατοποιήσαµε πάρα πολλούς ελέγχους, εξετάζοντας όλες τις 
πιθανές επιλογές του χρήστη, καταγράψαµε τις δυσλειτουργίες και στη συνέχεια τις διορθώσαµε. 

 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση που µπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα 
χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τους µαθητές όσο και για τους καθηγητές. Φυσικά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι η εφαρµογή δεν µπορεί να επεκταθεί µε σκοπό να γίνει πιο εύχρηστη και να περιλάβει 
επιπλέον δυνατότητες. 

 

Η σηµαντικότερη προσθήκη που µπορεί να γίνει είναι η υποστήριξη σε πολυµέσα, όπως κίνηση και ήχο, 
µε σκοπό να καταστεί η εφαρµογή πιο ελκυστική στους µαθητές. 

 

Επίσης, µια άλλη προσθήκη που θα µπορούσε να γίνει είναι η υποστήριξη διαγωνισµάτων αυξανόµενης 
δυσκολίας. 
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Παραρτήµατα 

Παράρτηµα 1: Ασκήσεις που περιλαµβάνει η εφαρµογή 

 

Το πλήθος των ασκήσεων που περιλαµβάνει η εφαρµογή για τις ανάγκες των test είναι 62. Είναι 
ασκήσεις προς λύση από το σχολικό βιβλίο της Φυσικής Α’ λυκείου και καλύπτουν όλα τα κεφάλαια της 
ύλης. Από αυτές τις ασκήσεις 16 είναι συµπλήρωσης κενού, 23 Σωστό-Λάθος και 23 πολλαπλής 
επιλογής. 

Σηµείωση: ο αριθµός σε παρένθεση στην αρχή της ερώτησης δηλώνει το επίπεδο δυσκολίας της 
ερώτησης(1=µικρό, 2=µέτριο, 3=µεγάλο). Στο τέλος της ερώτησης το περιεχόµενο της παρένθεσης 
δηλώνει την σωστή απάντηση. 

 

Ασκήσεις συµπλήρωσης κενού 

Ευθύγραµµη κίνηση (κεφ.1) 

1. (1) Στην οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση η ταχύτητα του κινητού _ (αυξάνεται) 

2. (1) Στην οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση η ταχύτητα του κινητού _ (µειώνεται) 

3. (2) Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση εκτελεί ένα κινητό όταν η τροχιά που διαγράφει είναι _ και το µέτρο 
της _ είναι σταθερό. (ευθύγραµµη, ταχύτητας) 

4. (2) Στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση χρησιµοποιείται το διανυσµατικό µέγεθος της _ 
(επιτάχυνσης) 

5. (3) Στην Εικόνα δίνεται το διάγραµµα επιτάχυνση – χρόνος, ενός οχήµατος που ξεκινά από την 
ηρεµία και κινείται ευθύγραµµα για χρόνο t=6s. Να συµπληρωθούν τα κενά στις επόµενες προτάσεις 
µε έναν από τους όρους: “ευθύγραµµη οµαλή”, “ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη”, “ευθύγραµµη 
οµαλά επιταχυνόµενη”. 

Α. Στο χρονικό διάστηµα από 0-2s η κίνηση είναι _ (ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη) 

Β. Στο χρονικό διάστηµα από 2s-4s η κίνηση είναι _ (ευθύγραµµη οµαλή) 

Γ. Στο χρονικό διάστηµα από 4s-6s η κίνηση είναι _(ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη) 

6. (3) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω είδη κινήσεων µε τα διαγράµµατα που φαίνονται στην Εικόνα 
(α,β,γ) 

ευθύγραµµη οµαλή _ (γ) 

ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη _ (β) 

ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη _ (α) 

 

∆υναµική σε µια διάσταση (κεφ.2) 

7. (3) Να συµπληρώσετε µε τους όρους: δύναµη, πλαστική, ελαστική, διανυσµατικό µέγεθος, τα κενά 
στις επόµενες προτάσεις. 

Α. Η δύναµη για να ορισθεί πλήρως χρειάζεται τιµή, διεύθυνση και φορά, δηλαδή είναι _ 
(διανυσµατικό µέγεθος) 

Β. Η παραµόρφωση ενός ελατηρίου χαρακτηρίζεται ως _ (ελαστική) 

Γ. Η παραµόρφωση µιας πλαστελίνης χαρακτηρίζεται ως _ (πλαστική) 

∆. Η _ προκαλεί την παραµόρφωση ή τη µεταβολή της κινητικής κατάστασης του σώµατος στο 
οποίο ασκείται. (δύναµη) 

8. (3) Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

Α. Ένα σώµα το οποίο αρχικά ηρεµούσε εξακολουθεί να ηρεµεί αν η συνισταµένη των δυνάµεων 
που δέχεται είναι _ (µηδέν) 

Β. Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωµάτων να τείνουν να διατηρήσουν την _ τους κατάσταση. 
(κινητική) 
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Γ. Το βάρος ενός σώµατος _ από τόπο σε τόπο ενώ η µάζα του παραµένει _ (µεταβάλλεται, σταθερή) 

9. (3) Να συµπληρώσετε τα κενά στις επόµενες προτάσεις. 

Α. Μια δύναµη F που επενεργεί σε ένα σώµα, µπορεί να αναλυθεί σε συνιστώσες οι οποίες 
επιφέρουν το ίδιο _ µε τη δύναµη F. (αποτέλεσµα) 

Β. Η ελεύθερη πτώση ενός σώµατος είναι κίνηση _ οµαλά επιταχυνόµενη χωρίς _ ταχύτητα. 
(ευθύγραµµη, αρχική) 

 

∆υναµική στο επίπεδο (κεφ.3) 

10. (2) Να συµπληρώσετε τα κενά στο κείµενο. 

Ο νόµος δράσης-αντίδρασης λέει ότι: 

“Αν ένα σώµα Α ασκεί _ F σε ένα σώµα Β, τότε και το σώµα Β ασκεί _ δύναµη στο σώµα Α. Οι 
δυνάµεις δράση-αντίδραση ασκούνται σε _ σώµατα, άρα δεν µπορούµε να µιλάµε για τη _ τους. 
(δύναµη, αντίθετη, διαφορετικά, συνισταµένη)  

11. (2) Να συµπληρώσετε τα κενά στο κείµενο. 

Ένα µικρό πακέτο αφήνεται από αεροπλάνο που πετά οριζόντια σε ύψος h. Τη στιγµή που αφήνεται 
το πακέτο αυτό έχει ταχύτητα ίδιας τιµής µε τη ταχύτητα του _. Η κίνηση του πακέτου µπορεί να 
θεωρηθεί ότι προέρχεται από τη σύνθεση δύο επιµέρους κινήσεων. Μια η οποία εξελίσσεται σε 
οριζόντια διεύθυνση και είναι _ και µια που εξελίσσεται σε κατακόρυφη διεύθυνση και είναι 
_(αεροπλάνου, ευθύγραµµη οµαλή, ελεύθερη πτώση) 

12. (1) Να συµπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείµενο.  

Στην οµαλή κυκλική κίνηση ενός αντικειµένου εµφανίζεται _ επιτάχυνση. Η τιµή της γραµµικής 
ταχύτητας παραµένει _ ενώ αλλάζει συνέχεια η _ της. (κεντροµόλος, σταθερή, κατεύθυνσή της) 

13. (2) Στις παρακάτω προτάσεις να συµπληρωθούν τα κενά µε τις λέξεις: µεγαλύτερη, µικρότερη, 
σταθερή. 

Α. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει _ γωνιακή ταχύτητα από το λεπτοδείκτη. (µεγαλύτερη) 

Β. Η τιµή της ταχύτητας του άκρου του λεπτοδείκτη είναι _ (σταθερή) 

Γ. Ο λεπτοδείκτης έχει _ περίοδο από τον ωροδείκτη. (µικρότερη) 

14. (1) Στις παρακάτω σχέσεις, που αφορούν την οµαλή κυκλική κίνηση ενός σώµατος, να 
συµπληρώσετε τα κενά µε τα σύµβολα υ, ω, ν, R. 

Α. υ=2πf _ (R) 

Β. Τ=1/ _ (ν) 

Γ. υ= _ R (ω) 

∆. s= _ t (v) 

 

∆ιατήρηση της ολικής ενέργειας (κεφ.4) 

15. (2) Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο: Τόσο τα µόρια όσο και τα άτοµα έχουν δύο 
βασικά χαρακτηριστικά: 

Α. Να _ και (κινούνται) 

Β. Να _ ασκώντας ελκτικές και απωστικές δυνάµεις. Στα αραιά αέρια οι αποστάσεις µεταξύ των 
µορίων είναι σχετικά µεγάλες και κατά συνέπεια θεωρούµε ότι τα µόρια έχουν µόνο _ ενέργεια. 
(αλληλεπιδρούν, κινητική) 

16. (2) Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο: 

Α. Η πίεση που προκαλεί ένα αέριο στα τοιχώµατα του δοχείου που το περιέχει οφείλεται στις _ που 
ασκούν τα µόρια του αερίου στα τοιχώµατα του δοχείου κατά την πρόσκρουσή τους σε αυτά. 
(δυνάµεις) 

Β. Η θερµοκρασία εξαρτάται από το µέτρο της µέσης τιµής των _ των µορίων ενός αερίου. 
(κινητικών ενεργειών) 

Γ. Εσωτερική ενέργεια µιας ποσότητας αερίου είναι η _ των µορίων του. (ολική κινητική ενέργεια) 
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Ασκήσεις Σωστό – Λάθος 

Ευθύγραµµη κίνηση (κεφ.1) 

1. (1) Η ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραµµη κίνηση ελαττώνεται µέχρι να µηδενιστεί. Μετά 
το κινητό συνεχίζει την κίνησή του σε αντίθετη κατεύθυνση. Από τις παρακάτω προτάσεις να 
χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνες που είναι σωστές και µε (Λ) εκείνες που είναι λάθος: 

Α. Το διάστηµα που διανύει το κινητό συνέχεια αυξάνεται. (Σ) 

Β. Το διάστηµα που διανύει το κινητό αυξάνεται και όταν γυρίσει προς τα πίσω αρχίζει να 
µειώνεται. (Λ) 

Γ. Η µετατόπιση του κινητού συνέχεια αυξάνεται. (Λ) 

 

2. (1) Στο διάγραµµα της εικόνας φαίνεται η γραφική παράσταση διαστήµατος – χρόνου για δύο κινητά 
Α και Β. Από τις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνες που είναι σωστές και µε (Λ) 
τις λάθος: 

Α. Το κινητό Α έχει µεγαλύτερη ταχύτητα από το Β. (Σ) 

Β. Το κινητό Β έχει µεγαλύτερη ταχύτητα από το Α. (Λ) 

Γ. Τα κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα. (Λ) 

∆. Τα κινητά δεν έχουν ταχύτητα. (Λ) 

3. (2) Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράµµατα ταχύτητας - χρόνου για δύο δροµείς που κινούνται 
ευθύγραµµα. Από τις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνη που είναι σωστή:  

Α. Οι δύο δροµείς κινούνται µε την ίδια επιτάχυνση. (Σ) 

Β. Οι δύο δροµείς κινούνται µε την ίδια ταχύτητα. (Λ) 

Γ. Οι δύο δροµείς κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλο. (Λ) 

∆. Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις. (Λ) 

4. (2) Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράµµατα διαστήµατος - χρόνου για τρία σώµατα Α, Β και Γ που 
κινούνται ευθύγραµµα. Από τις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνη που είναι 
σωστή:  

Α. Το σώµα Α κινείται µε σταθερή επιτάχυνση, το σώµα Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα και το Γ 
είναι σταµατηµένο.(Λ) 

Β. Το σώµα Α κινείται µε σταθερή ταχύτητα, το σώµα Β µε σταθερή επιτάχυνση και το σώµα Γ είναι 
σταµατηµένο. (Σ) 

Γ. Το σώµα Α κινείται µε σταθερή επιτάχυνση το σώµα Β είναι σταµατηµένο και το σώµα Γ µε 
σταθερή ταχύτητα.(Λ) 

5. (3) Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηµατοδότη 
ενός δρόµου: Από τις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνες που είναι σωστές και µε 
(Λ) τις λάθος :  

Α. Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν αντίθετη φορά. (Σ) 

Β. Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.(Λ) 

Γ. Η επιτάχυνση έχει ίδια φορά µε τη µεταβολή της ταχύτητας. (Σ) 

∆. Η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά µε τη µεταβολή της ταχύτητας.(Λ) 

6. (3) Από τις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνες που είναι σωστές και µε (Λ) 
εκείνες που είναι λάθος: 

Α. Τη χρονική στιγµή που ξεκινά ένα ποδήλατο η ταχύτητά του είναι µηδέν. (Σ) 

Β. Τη χρονική στιγµή που ξεκινά ένα ποδήλατο η επιτάχυνσή του είναι µηδέν. (Λ) 

Γ. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραµµη κίνηση. (Σ) 

∆. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντοτε την ίδια φορά στην ευθύγραµµη κίνηση. (Λ) 

 

∆υναµική σε µια διάσταση (κεφ.2) 
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7. (1) Ένα σώµα που αρχικά ηρεµούσε σε λείο οριζόντιο δάπεδο δέχεται οριζόντια δύναµη F. Στο 
διάγραµµα της εικόνας, φαίνεται πώς µεταβάλλεται η τιµή της δύναµης µε το χρόνο. Να 
χαρακτηρίσετε µε το γράµµα (Σ) τις σωστές προτάσεις και µε το γράµµα (Λ) τις λανθασµένες. 

Α. Η κίνηση του σώµατος είναι:  

0 έως 1s ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη (Σ) 

1s έως 2s ευθύγραµµη οµαλή (Σ) 

2s έως 3s ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη (Σ) 

Β. Η κίνηση του σώµατος είναι:  

0 έως 1s ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη  

1s έως 2s το σώµα ηρεµεί (Λ) 

2s έως 3s το σώµα αρχίζει να κινείται προς τα πίσω (Λ) 

8. (1) Ένα σώµα πέφτει ελεύθερα από ύψος Η πάνω από το έδαφος. Να χαρακτηρίσετε µε το γράµµα 
(Σ) και µε το γράµµα (Λ), τις σωστές και τις λάθος αντίστοιχα, προτάσεις. (Αντιστάσεις από τον 
αέρα παραλείπονται). 

Α. Το σώµα κάνει οµαλή κίνηση. (Λ) 

Β. Το σώµα στην αρχή έχει επιτάχυνση µηδέν και ταχύτητα µηδέν. (Λ) 

Γ. Το σώµα κάνει κίνηση ευθύγραµµη µε σταθερή επιτάχυνση ίση µε g. (Σ) 

∆. Το σώµα κάθε στιγµή βρίσκεται σε ύψος h=1/2gt2 πάνω από το έδαφος. (Λ) 

9. (2) Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις µε το γράµµα (Σ) αν είναι σωστές και µε το γράµµα 
(Λ) αν είναι λάθος. 

Α. Η αδράνεια είναι ιδιότητα χαρακτηριστική των στερεών σωµάτων. (Λ) 

Β. Ένα σώµα θα κινηθεί ευθύγραµµα οµαλά επιταχυνόµενα, αν η συνισταµένη των δυνάµεων που θα 
επενεργήσουν σ’ αυτό είναι µηδέν. (Λ) 

Γ. Αν η συνισταµένη δύναµη που επενεργεί σ’ ένα σώµα είναι σταθερή, τότε το σώµα θα κάνει 
ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. (Σ) 

10. (2) Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα σε οριζόντιο δάπεδο και επιταχύνεται για κάποιο χρονικό 
διάστηµα. Μετά αρχίζει να επιβραδύνεται. Να χαρακτηρίσετε µε το γράµµα (Σ) τις σωστές 
προτάσεις και µε το γράµµα (Λ) τις λανθασµένες. 

Α. Το σώµα αποκτά τη µέγιστη ταχύτητά του τη στιγµή που αρχίζει να επιβραδύνεται. (Σ) 

Β. Το σώµα δέχεται συνισταµένη δύναµη που είναι αρχικά οµόρροπη της κίνησης και µετά είναι 
αντίρροπη της κίνησης. (Σ) 

Γ. Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται το σώµα είναι µηδέν όταν αποκτά τη µέγιστη ταχύτητά του. 
(Σ) 

∆. Η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται το σώµα είναι σταθερή. (Λ) 

11. (3) Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις µε το γράµµα (Σ) αν είναι σωστές και µε το γράµµα 
(Λ) αν είναι λάθος. 

Α. Το βάρος ενός σώµατος είναι διανυσµατικό µέγεθος. (Σ) 

Β. Το βάρος ενός σώµατος µεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επιφάνεια της Γης. (Σ) 

Γ. Το βάρος ενός σώµατος στον ίδιο τόπο µεταβάλλεται µε το ύψος που βρίσκεται αυτό από την 
επιφάνεια της Γης. (Σ) 

∆. Το βάρος ενός σώµατος έχει µέτρο mg. (Σ) 

12. (3) Ένα βαρύτερο σώµα έλκεται από τη Γη µε δύναµη µεγαλύτερη από ένα ελαφρύτερο. Όταν τα 
αφήνουµε από το ίδιο ύψος φτάνουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια της Γης (οι κινήσεις θεωρούµε ότι 
γίνονται µόνο υπό την επίδραση του βάρους των σωµάτων). Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες 
προτάσεις µε το γράµµα (Σ) αν είναι σωστές και µε το γράµµα (Λ) τις λανθασµένες. 

Α. Τα δύο σώµατα έχουν κάθε στιγµή την ίδια επιτάχυνση (επιτάχυνση βαρύτητας). (Σ) 

Β. Τα δύο σώµατα δέχονται διαφορετικές δυνάµεις, όµως έχουν κάθε στιγµή την ίδια ταχύτητα.(Σ)  

Γ. Τα δύο σώµατα έχουν κάθε στιγµή την ίδια επιτάχυνση και ίσες ορµές και βρίσκονται στο ίδιο 
ύψος. (Λ) 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Ιωάννα Κεχαγιά 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για την Εκµάθηση Εννοιών Φυσικής    74 

 

 

∆υναµική στο επίπεδο (κεφ.3) 

13. (2) Ένα αντικείµενο σύρεται όπως φαίνεται στην εικόνα, µε την επίδραση δύναµης F. Το αντικείµενο 
αποκτά επιτάχυνση α. Αν στο αντικείµενο ασκηθεί δύναµη 2F αυτό αποκτά επιτάχυνση 2α. Από τις 
παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνη που είναι σωστή: 

Α. Στο σώµα ασκείται τριβή.(Λ) 

Β. Στο σώµα δεν ασκείται τριβή. (Σ) 

Γ. F-T=m α.(Λ) 

∆. Τίποτα από τα παραπάνω.(Λ) 

14. (2) Ένα σηµείο Μ κινείται πάνω σε µια περιφέρεια. Από τα σχήµατα της εικόνας να χαρακτηρίσετε 
εκείνο που είναι σωστό: (3)(έγινε πολλαπλής επιλογής) 

15. (2) Να χαρακτηρίσετε µε το γράµµα (Σ) τις σωστές και µε το γράµµα (Λ) τις λάθος προτάσεις: 

Α. Οι δυνάµεις µεταξύ δύο µαγνητών είναι δυνάµεις από απόσταση. (Σ) 

Β. Η τάση του νήµατος είναι δύναµη επαφής. (Σ) 

Γ. Το βάρος ενός σώµατος είναι δύναµη επαφής. (Λ) 

∆. Η δύναµη της άνωσης είναι δύναµη από απόσταση. (Λ) 

16. (3) Ένα σώµα που ηρεµεί σε κεκλιµένο επίπεδο, σπρώχνεται και κατεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα. 
Να χαρακτηρίσετε µε το γράµµα (Σ) τις σωστές και µε το γράµµα (Λ) τις λανθασµένες προτάσεις: 

Α. Η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται το σώµα είναι µηδέν. (Σ) 

Β. Το σώµα δεν δέχεται δύναµη τριβής. (Λ) 

Γ. Το σώµα έχει σταθερή επιτάχυνση. (Λ) 

17. (3) Από τις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε µε (Σ) εκείνες που είναι σωστές και µε (Λ) τις 
λανθασµένες προτάσεις: 

Α. Η άσκηση δύναµης απαιτεί δύο σώµατα. (Σ) 

Β. Το σώµα Α έχει δύναµη.(Λ) 

Γ. Το σώµα Α αποκτά δύναµη.(Λ) 

∆. Το σώµα Α δέχεται δύναµη από το σώµα Β. (Σ) 

Ε. Το σώµα Β ασκεί δύναµη στο σώµα Α. (Σ) 

 

Βαρύτητα (κεφ.4) 

18. (1) H βαρυτική έλξη που ασκεί η Γη σε έναν τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο είναι 1.500Ν. Ποια από τις 
παρακάτω προτάσεις νοµίζετε ότι είναι λανθασµένη; (χαρακτηρίστε την µε το γράµµα (Λ) και τις 
υπόλοιπες µε το γράµµα (Σ)). 

Α. Το βάρος του δορυφόρου είναι 1.500Ν.(Σ) 

Β. Ο δορυφόρος έλκει τη Γη µε δύναµη 1.500Ν.(Σ) 

Γ. Το βάρος της Γης είναι µεγαλύτερο από 1.500Ν (κάθε άλλη αλληλεπίδραση θεωρείται αµελητέα). 
(Λ) 

19. (1) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ), ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

Α. Ο νόµος της παγκόσµιας έλξης ισχύει µεταξύ σωµάτων που οι διαστάσεις τους θεωρούνται 
αµελητέες. (Σ) 

Β. Ο νόµος της παγκόσµιας έλξης ισχύει µεταξύ οµογενών σφαιρικών σωµάτων, υπό την 
προϋπόθεση πως είναι ακίνητα.(Λ)  

Γ. Η ένταση στο βαρυτικό πεδίο της Γης ελαττώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια 
της Γης. (Σ) 

∆. Η ένταση σε όλα τα σηµεία της επιφάνειας της Γης είναι ίδια. (Λ) 

Ε. Σε κάθε σηµείο του βαρυτικού πεδίου της Γης αντιστοιχεί µια ένταση g και µια δύναµη F (Λ) 
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20. (2) ∆υο σωµάτια Σ1 και Σ2 µε µάζα m και 2m αντίστοιχα συγκρατούνται ακίνητα. Αν αφήσουµε τα 
σωµάτια ελεύθερα, πλησιάζουν µε την επίδραση της βαρυτικής αλληλεπίδρασης. Ποιες από τις 
παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ);  

Α. Το σωµάτιο Σ1 δέχεται µεγαλύτερη δύναµη από αυτή που δέχεται το σωµάτιο Σ2. (Λ) 

Β. Τα δύο σωµάτια δέχονται κάθε στιγµή την ίδια δύναµη. (Σ) 

Γ. Και τα δύο σωµάτια κινούνται µε την ίδια επιτάχυνση. (Λ) 

∆. Κάθε σωµάτιο έχει σταθερή, διαφορετική επιτάχυνση από το άλλο. (Λ) 

Ε. Το σωµάτιο Σ1 έχει κάθε στιγµή µεγαλύτερη επιτάχυνση από το Σ2. (Σ) 

21. (2) ∆ύο δορυφόροι Α και Γ έχουν ίδια µάζα και στρέφονται γύρω από τη Γη σε κυκλικές τροχιές µε 
ακτίνες R και 4R αντίστοιχα . Ποιες από τ ι ς παρακάτω προ τάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος 
(Λ); 

Α. Η ταχύτητα περιφοράς του δορυφόρου Α είναι τετραπλάσια από αυτή του δορυφόρου Γ. (Λ) 

Β. Η ταχύτητα περιφοράς του δορυφόρου Γ είναι µεγαλύτερη από αυτή του δορυφόρου Α. (Λ) 

Γ. Ο δορυφόρος Α έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια από το δορυφόρο Γ. (Σ) 

∆. Και οι δυο δορυφόροι δέχονται την ίδια έλξη από τη Γη. (Λ) 

 

∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας 

23. (3) Ένα σώµα µάζας m αφήνεται από το σηµείο Α και κινείται κατά µήκος του λείου κεκλιµένου 
επιπέδου ΑΓ. Κατόπιν το σώµα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, όπου και τελικά σταµατάει λόγω της 
τριβής, αφού διανύσει διαδροµή Γ∆. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και 
ποιες λάθος (Λ);  

Α. Το έργο του βάρους από το Α έως το Γ είναι mgh. (Σ) 

Β. Η κινητική ενέργεια του σώµατος στο σηµείο Γ είναι mgh. (Σ) 

Γ. Το έργο της τριβής από το Γ έως το ∆ είναι mgh.(Λ)  

∆. Το έργο της τριβής από το Α έως το ∆ είναι mgh. (Λ) 

Ε. Το έργο του βάρους από το Α έως το ∆ είναι mghηµθ. (Λ) 

 

Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 

Ευθύγραµµη κίνηση (κεφ.1) 

1. (1) Η έκφραση 1m/s2 δηλώνει ότι (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση): (Γ) 

Α. Η απόσταση του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε ένα δευτερόλεπτο. 

Β. Το διάστηµα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε ένα δευτερόλεπτο. 

Γ. Η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε ένα δευτερόλεπτο.  

∆. Τίποτα από τα παραπάνω. 

2. (1) Στην εικόνα φαίνεται πως µεταβάλλεται η ταχύτητα ενός κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο, σε 
µια ευθύγραµµη κίνηση. Η κίνηση που κάνει το σώµα είναι (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση):(Β) 

Α. Ευθύγραµµη οµαλή. 

Β. Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.  

Γ. Ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη. 

∆. Τίποτα από τα παραπάνω. 

3. (2) Ποιο από τα διαγράµµατα της εικόνας ανταποκρίνεται σε ευθύγραµµη επιταχυνόµενη κίνηση 
(τσεκάρετε το σωστό διάγραµµα); (Γ) 

4. (2) Στην εικόνα φαίνεται το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, ενός αυτοκινήτου. Το εµβαδό του 
τραπεζίου αντιπροσωπεύει (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση):(Γ) 

Α. Την ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

B. Την επιτάχυνση του αυτοκινήτου. 

Γ. Το διανυόµενο διάστηµα.  
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∆. ∆εν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά. 

5. (3) Το ταχύµετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση):(Α) 

Α. Την τιµή της στιγµιαίας ταχύτητας.  

Β. Την τιµή της µέσης ταχύτητας. 

Γ. Την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε τιµή και κατεύθυνση. 

∆. Τίποτα από τα παραπάνω. 

6. (3) Ο χιλιοµετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει 24.532km. Η ένδειξη αυτή αντιπροσωπεύει 
(τσεκάρετε τη σωστή πρόταση):(Β) 

Α. Τη συνολική µετατόπιση του αυτοκινήτου. 

Β. Το συνολικό διάστηµα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.  

Γ. Κατά µέσο όρο τη µετατόπιση του αυτοκινήτου. 

∆. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

∆υναµική σε µια διάσταση (κεφ.2) 

7. (1) Ένα σώµα επιταχύνεται οµαλά όταν η δύναµη που το επιταχύνει είναι (τσεκάρετε τη σωστή 
πρόταση):(Β) 

Α. Μηδενική. 

Β. Σταθερή κατά µέτρο και κατεύθυνση.  

Γ. Ανάλογη του διαστήµατος που διανύει. 

∆. Αντιστρόφως ανάλογη του διαστήµατος που διανύει. 

Ε. Η τιµή της µεγαλώνει µε σταθερό ρυθµό. 

8. (1) Ένα σώµα παύει να επιταχύνεται όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σ’ αυτό (τσεκάρετε 
τη σωστή πρόταση):(Α) 

Α. Γίνει µηδέν.  

Β. Πάρει την πιο µικρή τιµή της. 

Γ. Πάρει την πιο µεγάλη τιµή της. 

∆. Γίνει κάθετη στη διεύθυνση της κίνησής του. 

9. (3) Η ταχύτητα ενός σώµατος που το αφήνουµε να πέσει από σχετικά µικρό ύψος µεταβάλλεται µε 
το χρόνο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η κίνηση που κάνει το σώµα είναι (τσεκάρετε τη σωστή 
πρόταση):(Γ) 

Α. Ελεύθερη πτώση. 

Β. Κινείται υπό την επίδραση του βάρους του, και µίας ακόµη δύναµης οµόρροπης µε το βάρος του. 

Γ. Κινείται υπό την επίδραση του βάρους του και της αντίστασης του αέρα.  

∆. Το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, µέχρι τη στιγµή t1.  

10. (3) Σε ποιο από τα διαγράµµατα της εικόνας, που δείχνουν το διάστηµα σε συνάρτηση µε το χρόνο, 
φαίνεται ότι το σώµα εκτελεί ελεύθερη πτώση από µικρό ύψος; (τσεκάρετε το σωστό διάγραµµα) (Β) 

11. (3) Ένα σώµα µάζας m κινείται σε οριζόντιο δάπεδο µε ταχύτητα υ και τη στιγµή t=0 ασκείται 
σταθερή δύναµη F, αντίρροπη της ταχύτητας, µέχρι να σταµατήσει το σώµα. Ποιο από τα 
διαγράµµατα που φαίνονται στην εικόνα δείχνει πως µεταβάλλεται η τιµή της ταχύτητας του 
σώµατος µε το χρόνο; (τσεκάρετε το σωστό διάγραµµα) (Α) 

 

∆υναµική στο επίπεδο (κεφ.3) 

12. (1) Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις εφαρµόζουµε την αρχή της δράσης – αντίδρασης; 
(τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(∆) 

Α. Μόνο όταν τα σώµατα ισορροπούν. 

Β. Μόνο όταν τα σώµατα είναι σε κίνηση. 

Γ. Μόνο όταν δεν υπάρχει τριβή. 

∆. Σε οποιαδήποτε περίπτωση.  
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13. (1) Στην εικόνα φαίνονται δύο πανοµοιότυπες σφαίρες. Η σφαίρα Α αφήνει το τραπέζι την ίδια 
στιγµή που η σφαίρα Β αφήνει τον µαγνήτη. Ποια σφαίρα φτάνει πρώτη στο πάτωµα; (τσεκάρετε τη 
σωστή πρόταση)(Γ) 

Α. Φτάνει πρώτα η σφαίρα Β. 

Β. Φτάνει πρώτα η σφαίρα Α. 

Γ. Φτάνουν ταυτόχρονα.  

∆. ∆εν µπορούµε να απαντήσουµε γιατί δεν γνωρίζουµε το ύψος.  

14. (2) Θεωρούµε δύο ανθρώπους που βρίσκονται στα σηµεία Α και Β, της γήινης επιφάνειας (βλέπε 
εικόνα). Λόγω της περιστροφής της Γης εκτελούν µια περιστροφή σε 24h. Ποιος από τους δύο έχει 
µεγαλύτερη ταχύτητα; (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(Β) 

Α. Ο άνθρωπος που είναι στο σηµείο Α. 

Β. Ο άνθρωπος που είναι στο σηµείο Β.  

Γ. Και οι δύο έχουν ίσες ταχύτητες. 

∆. ∆εν µπορούµε να ξέρουµε µε αυτά τα δεδοµένα. 

15. (2) Μια µοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα µε ταχύτητα σταθερής τιµής. Όταν διπλασιαστεί η 
τιµή της ταχύτητας η κεντροµόλος επιτάχυνση, είναι: (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(∆) 

Α. Ίδια. 

Β. ∆ιπλασιάζεται. 

Γ. Υποδιπλασιάζεται. 

∆. Τετραπλασιάζεται.  

16. (3) Ένα σώµα κινείται προς τα αριστερά µε σταθερή ταχύτητα. Ποια από τις εικόνες αναπαριστά 
σωστά τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα; (τσεκάρετε τη σωστή εικόνα) (α) 

 

Βαρύτητα (κεφ.4) 

17. (1) Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη, διότι: (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(Α) 

Α. Η βαρυτική δύναµη που της ασκεί η Γη λειτουργεί ως κεντροµόλος και την αναγκάζει να 
περιφέρεται γύρω της.  

Β. ∆εν ασκείται πάνω της βαρυτική δύναµη από τη Γη. 

Γ. Η κεντροµόλος δύναµη που ασκείται πάνω της εξουδετερώνεται από τη φυγόκεντρο δύναµη που 
δρα πάνω της. 

 

 

 

∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας 

18. (1) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη φυσικών µεγεθών αποτελείται από ένα µονόµετρο και ένα 
διανυσµατικό µέγεθος; (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(Γ) 

Α. Μετατόπιση, επιτάχυνση. 

Β. ∆υναµική ενέργεια, έργο. 

Γ. Ταχύτητα, ισχύς.  

∆. Ταχύτητα, ορµή. 

 

19. (1) Ένα σώµα ρίχνεται µε οριζόντια ταχύτητα υ0 πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο έχει 
συντελεστή τριβής ολίσθησης µ. Ποιο από τα διαγράµµατα της εικόνας παριστάνει την κινητική 
ενέργεια του σώµατος σε συνάρτηση µε τη µετατόπισή του; (τσεκάρετε το σωστό διάγραµµα) (β) 

20. (2) Αν ένα αντικείµενο αφεθεί να πέσει ελεύθερα η βαρυτική δυναµική του ενέργεια 
µετατρέπεται:(τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(Β) 

Α. Ακαριαία σε κινητική ενέργεια. 

Β. Σταδιακά σε κινητική ενέργεια.  
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Γ. Κατά ένα µέρος σε κινητική ενέργεια. 

∆. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

21. (2) Ένα αντικείµενο µάζας m βρίσκεται σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης. Ποια από τις 
παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; (τσεκάρετε τη σωστή πρόταση)(Γ) 

Α. Το αντικείµενο έχει δυναµική ενέργεια mgh. 

Β. Η Γη έχει δυναµική ενέργεια mgh. 

Γ. Το σύστηµα Γη - αντικείµενο έχει δυναµική ενέργεια mgh.  

∆. Το αντικείµενο δεν έχει δυναµική ενέργεια. 

 

∆ιατήρηση της ολικής ενέργειας 

22. (3) Η εσωτερική ενέργεια µιας ποσότητας ενός αραιού αερίου είναι: (τσεκάρετε τη σωστή 
πρόταση)(Β) 

Α. Το άθροισµα των δυναµικών ενεργειών των µορίων. 

Β. Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων.  

Γ. Το άθροισµα των κινητικών και δυναµικών ενεργειών των µορίων. 

23. (3) ∆ύο αντικείµενα βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια θερµοκρασία αν: (τσεκάρετε τη σωστή 
πρόταση)(Β) 

Α. Περιέχουν ίσες ποσότητες θερµότητας. 

Β. Χάνουν θερµότητα µε τον ίδιο ρυθµό.  

Γ. ∆εν συµβαίνει µεταφορά ενέργειας από το ένα στο άλλο όταν έρθουν σε επαφή. 

∆. Τα µόριά τους έχουν την ίδια ατοµική δοµή. 

 

Παράρτηµα 2: Θεωρία που περιλαµβάνει η εφαρµογή 

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

-Τροχιά ενός κινητού είναι µια νοητή γραµµή που διαγράφει το κινητό κατά την κίνηση του. Υπάρχουν 3 
είδη τροχιών: ευθύγραµµη κίνηση, κυκλική κίνηση, καµπυλόγραµµη κίνηση. 

Η έννοια της χρονικής στιγµής στη Φυσική αντιστοιχεί στην ένδειξη του ρολογιού ή του χρονοµέτρου 
και δεν έχει διάρκεια. Η χρονική στιγµή συµβολίζεται µε το γράµµα t. 

Έστω ένα κινητό που κινείται σε ευθεία γραµµή και βρίσκεται στη θέση x = +3cm τη χρονική στιγµή t 
=2s (Εικόνα 1.1). Αυτό αποτελεί ένα συµβάν ή γεγονός και συµβολίζεται Σ (3cm, 2s) ή γενικά Σ(x, t). 

-Ας υποθέσουµε πως ένα κινητό κινείται στον άξονα xx΄,(Εικόνα 1.1) και διέρχεται από τις θέσεις x1 = 
+3cm και x2=+6cm τις χρονικές στιγµές t1=2s και t2=4s αντίστοιχα. Η µεταβολή ∆t των χρονικών 
στιγµών διέλευσης του κινητού από τις παραπάνω θέσεις, ονοµάζεται χρονική διάρκεια της κίνησής του 
µεταξύ των θέσεων αυτών. ∆ηλαδή: ∆t = t2 - t1 = 4s - 2s ή ∆t = 2s. 

Ας θεωρήσουµε ένα σωµάτιο που κινείται στην ευθεία xx΄ όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.2. Υποθέτουµε 
ότι το σωµάτιο µετακινήθηκε από ένα αρχικό σηµείο Μ1 σ’ ένα άλλο σηµείο Μ2 των οποίων οι θέσεις 
είναι: x1=+8cm και x2=+10cm, αντίστοιχα. Ορίζουµε ως µετατόπιση ∆x του σωµατίου πάνω στην ευθεία 
κίνησής του τη διαφορά x2 - x1. ∆ηλαδή: ∆x = x2 – x1= +10cm – 8cm = +2cm.  

-Ταχύτητα ενός κινητού είναι το πηλίκο της απόστασης που διανύει το κινητό δια το χρόνο που 
χρειάζεται για να διανυθεί: U=S/t. Παραδείγµατα. Η ταχύτητα εκφράζει το πόσο γρήγορα ή αργά κινείται 
ένα σώµα. Επίσης η ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος. 

-Μέση Ταχύτητα ενός κινητού είναι το συνολικό διάστηµα που διανύει το κινητό δια του συνολικού 
χρόνου. Εφαρµογή 

-Στιγµιαία Ταχύτητα είναι η ταχύτητα σε κάποια χρονική στιγµή. Το ταχύµετρο του αυτοκινήτου δείχνει 
τη στιγµιαία ταχύτητά του. 
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ & ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 

-Ευθύγραµµη Οµαλή Κίνηση (Ε.Ο.Κ.): το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα. Εικόνα 1.3. 
Χαρακτηριστικά(της Ε.Ο.Κ.). (Ευθύγραµµη: η τροχιά είναι ευθύγραµµη. Οµαλή: το µέτρο της ταχύτητας 
είναι σταθερό) 

-Ευθύγραµµη Οµαλά Μεταβαλλόµενη Κίνηση: στην κίνηση αυτή χρησιµοποιείται το διανυσµατικό 
µέγεθος της επιτάχυνσης, (Η επιτάχυνση ισούται µε το πηλίκο της µεταβολής της ταχύτητας ∆υ δια του 
χρόνου ∆t στον οποίο γίνεται η µεταβολή αυτή: α = ∆υ/∆t) και χαρακτηρίζεται από την οµαλά 
επιταχυνόµενη (Η ταχύτητα του κινητού αυξάνεται) και την οµαλά επιβραδυνόµενη (Η ταχύτητα του 
κινητού µειώνεται) κίνηση.  

-Οι εξισώσεις που περιγράφουν την οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση είναι: 

(Με τις υπογραµµίσεις είναι pop up µηνύµατα.) 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

-Η δύναµη είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο σωµάτων και είναι διανυσµατικό µέγεθος. Για 
τον προσδιορισµό της δύναµης απαιτείται να γνωρίζουµε την κατεύθυνσή της (διεύθυνση και φορά) και 
την τιµή της. 
Στην Εικόνα 2.1α φαίνονται δυνάµεις ίδιου µέτρου αλλά διαφορετικής φοράς, που προκαλούν 
συσπείρωση και επιµήκυνση του ίδιου ελατηρίου αντίστοιχα, ενώ στην Εικόνα 2.1β δυνάµεις ίδιας 
κατεύθυνσης διαφορετικού µέτρου να προκαλούν διαφορετική επιµήκυνση του ίδιου ελατηρίου. 

- Σύνθεση δύο συγγραµµικών δυνάµεων: (α) όταν οι δυνάµεις έχουν την ίδια κατεύθυνση  
(β) όταν οι δυνάµεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Και ένα Παράδειγµα.: Να βρεθεί η συνισταµένη των 
δυνάµεων που ασκούνται σ’ ένα σώµα όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2. ∆ίνονται: F1 = 10N, F2 = 25N 
και F3 = 12N. 

- Ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα: Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα είναι 
µηδέν, τότε το σώµα ή ηρεµεί ή κινείται ευθύγραµµα και οµαλά.. 
- Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα ή Θεµελιώδης νόµος της Μηχανικής: ένα σώµα αποκτά επιτάχυνση 
ανάλογη µε την συνισταµένη δύναµη που του ασκείται: F=mα 
Παράδειγµα: Σε σώµα µάζας m = 1kg ασκούνται δύο δυνάµεις F1 = 4N και F2 = 3N που είναι: α) 
οµόρροπες, β) αντίρροπες.  

Εδώ µπαίνουν image 14 και 15 

Σε κάθε περίπτωση να σχεδιάσετε την επιτάχυνση του σώµατος και να βρείτε το µέτρο της. Επίσης να 
υπολογίσετε το διάστηµα που θα διανύσει το σώµα σε χρόνο 2s, αν αρχικά αυτό ήταν ακίνητο. 
Απάντηση. 

- Όπως γνωρίζουµε, αν αφήσουµε ένα σώµα να πέσει ελεύθερα, πέφτει µε την επιτάχυνση της βαρύτητας 
g=9,81 m/s2. Σύµφωνα µε το Θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής, αφού το σώµα έχει επιτάχυνση θα ενεργεί 
σ’αυτό δύναµη F=mα ή F=mg, που έλκει το σώµα προς τη Γη. Τη δύναµη αυτή την ονοµάζουµε βάρος 
του σώµατος και τη συµβολίζουµε µε B, (Εικόνα 2.3), δηλαδή: B=mg 
- Ελεύθερη πτώση των σωµάτων: αν από το ίδιο ύψος αφήσουµε να πέσουν την ίδια χρονική στιγµή ένα 
φτερό και µια µικρή σφαίρα από µόλυβδο τότε (α) στον αέρα, το φτερό θα πέσει πολύ βραδύτερα από τη 
σφαίρα, (β) στο κενό, θα πέσουν ταυτόχρονα. 
Οι εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης είναι: 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

- Τρίτος νόµος του Νεύτωνα, Νόµος ∆ράσης – Αντίδρασης: Όταν δύο σώµατα αλληλεπιδρούν και το 
πρώτο ασκεί δύναµη F στο δεύτερο, τότε και το δεύτερο ασκεί αντίθετη δύναµη –F στο πρώτο (Εικόνα 
3.1). Οι δυνάµεις αυτές είναι δυνάµεις είτε από επαφή (Εικόνα 3.2) είτε από απόσταση Εικόνα 3.3). 
- Σύνθεση δύο οµοεπίπεδων δυνάµεων µε (α) κάθετες διευθύνσεις (Εικόνα 3.4), (β) µε διευθύνσεις που 
σχηµατίζουν γωνία φ µεταξύ τους (Εικόνα 3.5). 
- Σύνθεση περισσότερων των δύο δυνάµεων: (α) Επιλέγουµε ένα ορθογώνιο σύστηµα αξόνων µε αρχή το 
σηµείο εφαρµογής των δυνάµεων (Εικόνα 3.6), (β) Αναλύουµε όσες δυνάµεις δεν είναι πάνω στους 
άξονες σε συνιστώσες (Εικόνα 3.7), (γ) Υπολογίζουµε τη συνισταµένη (ΣFx και ΣFy) σε κάθε άξονα 
προσθέτοντας αλγεβρικά τις συνιστώσες (ή τις δυνάµεις) που βρίσκονται πάνω σε κάθε άξονα ξεχωριστά 
(Εικόνα 3.8). 
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- Ισορροπία οµοεπιπέδων δυνάµεων: θα πρέπει ΣFx =0 και ΣFy=0. Παράδειγµα: Σφαίρα βάρους Β = 10Ν 
είναι δεµένη στην άκρη ενός σχοινιού που είναι στερεωµένο στην οροφή και ισορροπεί (Εικόνα 3.9). Στη 
σφαίρα ασκούµε µια οριζόντια δύναµη F και τότε ισορροπεί σε νέα θέση, όπου το νήµα σχηµατίζει γωνία 
φ (ηµφ = 0,6 και συνφ = 0,8) µε την κατακόρυφη. 1) Να σχεδιαστούν οι δυνάµεις που ασκούνται στη 
σφαίρα πριν ασκηθεί η δύναµη F και να βρεθεί η συνισταµένη τους. 2) Να υπολογιστεί η δύναµη F 
καθώς επίσης και η δύναµη που ασκεί το νήµα στη σφαίρα, στη νέα θέση ισορροπίας. Απάντηση: 1ο 
ερώτηµα, 2ο ερώτηµα. 
- Στατική τριβή είναι η δύναµη που αναπτύσσεται από ένα σώµα Α σε ένα σώµα Β όταν λόγω της 
επίδρασης εξωτερικής δύναµης F στο Β αυτό τείνει να κινηθεί ως προς το Α χωρίς να το καταφέρνει 
(Εικόνα 3.10). Στο σώµα Α ασκείται φυσικά από το Β η αντίδραση της παραπάνω δύναµης. 

- Τριβή ολίσθησης είναι µια δύναµη που αναπτύσσεται ανάµεσα σε δύο σώµατα που βρίσκονται σε 
επαφή και το ένα ολισθαίνει ως προς το άλλο (Εικόνα 3.11). 
-Οριζόντια βολή: Όταν ρίχνουµε ένα σώµα από ύψος h οριζόντια µε ταχύτητα υ0 και αγνοούµε την 
αντίσταση του αέρα, τότε η κίνηση που µελετάµε ονοµάζεται οριζόντια βολή. Είναι µια σύνθετη κίνηση 
και αποτελείται από δύο απλές κινήσεις µια κατακόρυφη, που είναι ελεύθερη πτώση (λόγω βαρύτητας), 
και µια οριζόντια, που είναι ευθύγραµµη οµαλή (επειδή δεν ασκείται δύναµη στην οριζόντια διεύθυνση). 
εξισώσεις κίνησης, εξισώσεις τροχιάς-χρόνου-βελινεκούς, εξισώσεις ταχύτητας στην οριζόντια βολή. 

-Οµαλή Κυκλική Κίνηση. Την κίνηση ενός σώµατος κατά την οποία η τροχιά του είναι περιφέρεια 
κύκλου και το µέτρο της ταχύτητάς του είναι σταθερό την ονοµάζουµε οµαλή κυκλική. 

-Περίοδος Τ ονοµάζεται ο χρόνος που χρειάζεται ένα κινητό να εκτελέσει µια περιστροφή. Μονάδες S.I. 
1S, Συχνότητα, Συχνότητα f ονοµάζεται το πηλίκο του αριθµού των περιστροφών Ν που εκτελεί σε 
κάποιο χρόνο το κινητό, προς το χρόνο αυτό: f=N/t, Μονάδες S.I. 1Ηz = 1s–1. Κεντροµόλος επιτάχυνση, 
Γραµµική ταχύτητα, Γωνιακή ταχύτητα, Κεντροµόλος δύναµη) 

-Τυπολόγιο 3ου Κεφαλαίου  

 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

- Βαρυτικές δυνάµεις: Όταν δύο σώµατα µε µάζες m1 και m2 βρίσκονται σε απόσταση R, οπουδήποτε 
στο Σύµπαν, τότε το ένα σώµα ασκεί στο άλλο µια ελκτική δύναµη (παγκόσµια έλξη), η οποία: είναι 
ανάλογη του γινοµένου των δύο µαζών και είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της µεταξύ τους 
απόστασης (Νόµος Παγκόσµιας Έλξης). (Εικόνα 4.1). 

- Βάρος σώµατος: Η ελκτική δύναµη, που δέχεται ένα σώµα µάζας m από τη Γη, που βρίσκεται σε ύψος 
h από την επιφάνειά της, (παγκόσµια έλξη) ονοµάζεται βάρος Β του σώµατος. (Εικόνα 4.2). 

-Βαρυτικό πεδίο: Με τον όρο βαρυτικό πεδίο εννοούµε το χώρο γύρω από µία οποιαδήποτε µάζα Μ, ο 
οποίος έχει την ιδιότητα να ασκεί δύναµη (ελκτική) σε κάθε άλλη µάζα m, που θα βρεθεί στο χώρο αυτό. 
Τη µάζα Μ, στην οποία αποδίδουµε τη δηµιουργία του πεδίου, την ονοµάζουµε πηγή του πεδίου και την 
m, που δέχεται τη δύναµη, υπόθεµα. 

Ένταση g στο βαρυτικό πεδίο της Γης:  

∆υναµικές γραµµές: ∆υναµικές γραµµές του βαρυτικού πεδίου ονοµάζουµε τις (νοητές) γραµµές που 
χαράσσονται, αν υποθέσουµε ότι το διάνυσµα της έντασης ολισθαίνει κατά την κατεύθυνση του, 
αρχίζοντας από σηµεία που βρίσκονται πολύ µακριά και φτάνοντας ως την επιφάνεια της Γης 

- Η κίνηση των δορυφόρων. Ερµηνεία της τροχιάς των δορυφόρων: α) Η ταχύτητα υ να είναι κάθετη στη 
διεύθυνση της βαρυτικής έλξης, την οποία ασκεί η Γη στο σώµα µάζας m που περιφέρεται γύρω της 
(Εικόνα 4.3).β) Οι τιµές της ταχύτητας υ και της ακτίνας r να είναι τέτοιες, ώστε να ικανοποιούν τη 
σχέση: F=Fκεντροµόλος δηλαδή η βαρυτική έλξη να ενεργεί ως κεντροµόλος. 
- Παράδειγµα: Για την αποστολή τηλεοπτικών σηµάτων από τη µία Ήπειρο στην άλλη, χρησιµοποιούνται 
οι λεγόµενοι Γεωστατικοί ∆ορυφόροι. Οι δορυφόροι αυτοί, έχουν περίοδο περιφοράς 24 ώρες, µε 
αποτέλεσµα να βρίσκονται συνεχώς πάνω από τον ίδιο τόπο. Ένας τέτοιος δορυφόρος βρίσκεται πάνω 
από έναν τόπο του ισηµερινού για τον οποίο γνωρίζουµε ότι g0 = 10m/s2. Μπορείτε να βρείτε την ακτίνα 
περιφοράς του; Απάντηση. 
- Συνθήκες έλλειψης βαρύτητας: Ο δορυφόρος και όλα τα σώµατα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν 
δέχονται δύναµη βαρύτητας λόγω του πεδίου βαρύτητας της Γης. Παρ’ όλα αυτά όµως τα σώµατα 
αιωρούνται, δηλαδή αν τα ζυγίσουµε µε δυναµόµετρο, η ένδειξη του δυναµόµετρου είναι µηδέν. (Εικόνα 
4.5). 

- Τυπολόγιο βαρύτητας. 
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∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

- Σε ένα σύστηµα σωµάτων Σύστηµα σωµάτων είναι ένα σύνολο από σώµατα τα οποία αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους.διακρίνουµε δύο είδη δυνάµεων: ∆υνάµεις που ασκούνται µεταξύ των σωµάτων που 
αποτελούν το σύστηµα και οι οποίες ονοµάζονται εσωτερικές. ∆υνάµεις που προέρχονται από το 
περιβάλλον, δρουν στα σώµατα του συστήµατος και οι οποίες ονοµάζονται εξωτερικές. Παράδειγµα1: 
Για το σύστηµα µαγνήτης – σφαίρα (Εικόνα 5.1), για µεν το µαγνήτη: Εξωτερικές δυνάµεις είναι το 
βάρος Βµαγν και η δύναµη Fκ από το χέρι. Εσωτερική δύναµη είναι η ελκτική δύναµη F από τη σφαίρα. 
Για δε τη µεταλλική σφαίρα: Εξωτερικές δυνάµεις είναι το βάρος της Βσφ και η τάση Τ του νήµατος. 
Εσωτερική δύναµη είναι η ελκτική δύναµη F΄ του µαγνήτη. Παράδειγµα2: Για το σύστηµα της Εικόνας 
5.2: Εσωτερικές: F: δύναµη που ασκεί το σώµα m1 στο σώµα m2 (δράση). F': δύναµη που ασκεί το σώµα 
m2 στο σώµα m1 (αντίδραση). Λόγω 3ου Ν. Νεύτωνα: F=- F' Εξωτερικές: Τα βάρη B1, B2 που ασκεί η 
Γη στα σώµατα. Οι κάθετες αντιδράσεις N1, N2 που ασκεί το έδαφος. 

- Ορµή p σώµατος: όταν ένα σώµα µάζας m κινείται µε ταχύτητα υ λέµε ότι έχει ορµή p (Εικόνα 5.3). Η 
ορµή p ενός σώµατος είναι το διανυσµατικό µέγεθος που έχει µέτρο ίσο µε το γινόµενο της µάζας m του 
σώµατος επι το µέτρο της ταχύτητα του υ: p=m·υ Κατεύθυνση: είναι ίδια µε την κατεύθυνση της 
ταχύτητας του σώµατος. Μονάδα µέτρησης στο S.I.:1kgm/s. Παράδειγµα. 

- Η αρχή διατήρησης της ορµής: Η συνολική ορµή ενός µονωµένου συστήµατος Μονωµένο σύστηµα 
είναι ένα σύστηµα σωµάτων στο οποίο δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις ή αν ασκούνται, έχουν 
συνισταµένη µηδέν σωµάτων διατηρείται σταθερή.  
- Άλλη εφαρµογή διατήρησης της ορµής: Ας θεωρήσουµε το σύστηµα µε τα δυο αµαξάκια που φαίνονται 
στην Εικόνα 5.4α. Αυτά κινούνται χωρίς τριβές πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Αρχικά το ελατήριο που 
βρίσκεται µεταξύ τους είναι συµπιεσµένο, επειδή αυτά συγκρατούνται µε ένα λεπτό νήµα. Αν 
εξετάσουµε τις δυνάµεις που ασκούνται στα αµαξάκια θα συµπεράνουµε ότι αποτελούν ένα µονωµένο 
σύστηµα διότι οι εξωτερικές δυνάµεις (βάρος, αντίδραση) έχουν συνισταµένη µηδέν. Συνεπώς στο 
σύστηµα η ορµή θα διατηρείται, δηλαδή: 
image 60 

Τι θα συµβεί αν µε ένα ψαλίδι κόψουµε το νήµα; Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.4β τα αµαξάκια θα 
κινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις µε ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα. Επειδή κινούνται στην ίδια 
ευθεία τα διανύσµατα της ορµής έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Η συνολική ορµή είναι ίση µε την αρχική, 
δηλαδή ίση µε µηδέν. 

-Τυπολόγιο διατήρηση της ορµής. 

 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

- Έργο σταθερής δύναµης είναι ένα µονόµετρο φυσικό µέγεθος που ισούται µε το γινόµενο του µέτρου 
της συνιστώσας της δύναµης κατά τη διεύθυνση της κίνησης επί τη µετατόπισή της. (Εικόνα 6.1). 

- Φυσική σηµασία του έργου: Το έργο εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται από ένα σώµα σ’ ένα άλλο 
ή που µετατρέπεται από µια µορφή σε άλλη. Κάθε φορά που παράγεται έργο έχουµε δαπάνη ενέργειας 
ίσης µε το παραγόµενο έργο. Παράδειγµα:Ένα σώµα ανέρχεται σε κεκλιµένο δάπεδο υπό την επίδραση 
δύναµης F όπως στην Εικόνα 6.2 

- ∆ιερεύνηση της τιµής του έργου: 

images 65,66,67,68,69 

- Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώµατος είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των 
δυνάµεων που δρουν πάνω του ή, ισοδύναµα, είναι ίση µε το έργο της συνισταµένης δύναµης. ∆ηλαδή: 
image70 
- Ονοµάζουµε δυναµική ενέργεια ενός σώµατος σε ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης, την ενέργεια 
που έχει το σώµα λόγω της θέσης του: image 76 
- Aν µεταξύ δύο σωµάτων υπάρχει αλληλεπίδραση F, παραδείγµατος χάρη, βαρυτική ή ηλεκτρική, τότε: 
ορίζουµε ως αντίστοιχη διαφορά της δυναµικής ενέργειας του συστήµατος σε µια φυσική µεταβολή, (π.χ. 
άπωση και αποµάκρυνση δύο οµώνυµων φορτίων όπως στην Εικόνα 6.3) το έργο της δύναµης 
αλληλεπίδρασης κατά τη µεταβολή αυτή. ∆ηλαδή: image 78 

- Μηχανική ενέργεια ονοµάζουµε το άθροισµα της κινητικής και δυναµικής ενέργειας ενός συστήµατος 
σωµάτων: Ε = Κ + U. Η µηχανική ενέργεια ενός σώµατος ή ενός συστήµατος διατηρείται όταν οι 
δυνάµεις που δρουν σ’ αυτό είναι όλες συντηρητικές. Μια δύναµη είναι συντηρητική αν το έργο που 
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παράγει σε µια κλειστή διαδροµή είναι µηδέν. 
- Η ισχύς ενός κινητήρα και γενικώτερα οποιασδήποτε µηχανής είναι το πηλίκο του έργου που παράγει, 
προς το χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτό παράγεται, δηλαδή η ισχύς εκφράζει τον ρυθµό µε τον οποίο 
παράγει έργο ο κινητήρας. ∆ηλαδή: image 79 

- Τυπολόγιο διατήρησης της µηχανικής ενέργειας 

 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

δηλαδή η ισχύς εκφράζει τον ρυθµό µε τον οποίο παράγει έργο ο κινητήρας. ∆ηλαδή: 
- Φαινόµενα όπως τήξη, βρασµός, διαστολή περιγράφονται µε τις έννοιες της θερµότητας και της 
θερµοκρασίας. Η ύλη αποτελείται από άτοµα και µόρια που έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) 
κινούνται και β) αλληλεπιδρούν. Άρα τα µόρια (Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.1, τα µόρια των σωµάτων 
αναπαρίστανται µε σφαιρίδια, ενώ η µεταξύ τους απόσταση αντιπροσωπεύει το κενό που υπάρχει µεταξύ 
των µορίων.) θα έχουν κινητική και δυναµική ενέργεια. Εφ’ όσον πρόκειται όµως για αραιά αέρια η 
δυναµική τους ενέργεια µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Στην περίπτωση αυτή ορίζουµε την εσωτερική 
ενέργεια U µε τη σχέση: U=NK, όπου K η µέση κινητική ενέργεια των µορίων. 

- Θέρµανση ενός σώµατος, σηµαίνει αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας εις βάρος της εσωτερικής 
ενέργειας κάποιου άλλου σώµατος, του οποίου η εσωτερική ενέργεια µειώνεται και συνεπώς αυτό 
ψύχεται. Η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του ενός σώµατος και η ταυτόχρονη µείωση της 
εσωτερικής ενέργειας του άλλου, συνεχίζονται έως ότου αυτά αποκτήσουν την ίδια θερµοκρασία. 
(Εικόνα 7.3). Στην Εικόνα 7.3 φαίνονται δυο δοχεία τα οποία περιέχουν νερό σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες. Το µικρό δοχείο έχει µεταλλικά λεπτά τοιχώµατα και περιέχει ζεστό νερό θερµοκρασίας 
θ1 (σε 0C). Το µεγάλο δοχείο έχει κρύο νερό θερµοκρασίας θ2 (σε 0C). Στα δύο δοχεία υπάρχουν 
θερµόµετρα µε τα οποία µετράµε τις θερµοκρασίες του νερού των δυο δοχείων. Αρχικά οι θερµοκρασίες 
είναι θ1 και θ2. Στη συνέχεια η θερµοκρασία του νερού στο δοχείο ∆1 µειώνεται ενώ αυξάνεται η 
θερµοκρασία στο δοχείο ∆2. Η µεταβολή των θερµοκρασιών συνεχίζεται έως ότου το νερό στα δυο 
δοχεία αποκτήσει την ίδια θερµοκρασία. 

- Η ιδιότητα των αερίων να ασκούν δυνάµεις στα τοιχώµατα των δοχείων που τα περιέχουν περιγράφεται 
µε τη χρήση του φυσικού µεγέθους της πίεσης. Η πίεση είναι το µονόµετρο µέγεθος που ορίζεται από το 
πηλίκο της κάθετης δύναµης F, προς την επιφάνεια S, στην οποία αυτή ασκείται δηλαδή P = F/S µε 
µονάδα µέτρησης στο διεθνές σύστηµα 1Ν/m2 = 1 Pascal. 

- Η αύξηση της θερµοκρασίας σχετίζεται µε την αύξηση της ταχύτητας των µορίων. Το λογικό αυτό 
συµπέρασµα ελέγχθηκε πειραµατικά και βρέθηκε ότι είναι σωστό και ισχύει εκτός από τα αέρια στα υγρά 
(Εικόνα 7.2): (Το δοχείο 1 περιέχει κρύο νερό και το δοχείο 2 ζεστό (δηλαδή θ1<θ2). Τα µόρια του νερού 
απεικονίζονται µε σφαιρίδια και οι ταχύτητές τους µε βέλη. Στο ζεστό νερό τα µόρια κινούνται µε 
µεγαλύτερες ταχύτητες, οι οποίες παριστάνονται µε βέλη µεγαλύτερου µήκους.) και στα στερεά 
ανεξάρτητα από το είδος των σωµατιδίων που αυτά αποτελούνται, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια.  

- Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία ενός αερίου αυξάνεται η πίεσή του. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
αύξηση της ταχύτητας του κάθε µορίου του. Αν Q ονοµάσουµε το ποσό της θερµότητας που 
απορροφάται από ένα αέριο, ∆U η αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας και W το έργο, τότε ισχύει η 
σχέση Q = ∆U + W που περιγράφει την αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

- Μια µηχανή που χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέργεια απορροφά ενέργεια W1 ενώ το έργο που παρέχει ένα 
W2. Το πηλίκο W2/W1 ονοµάζεται απόδοση απόδοση=[(ενέργεια που αποδίδεται)/(ενέργεια που 
απορροφάται)]100% της µηχανής. 
- Οι απώλειες της ενέργειας σε µια µηχανή είναι το ποσό της αρχικής ενέργειας που µετατρέπεται σε 
θερµότητα. Όµως η θερµότητα που παράγεται από τη χρήση των µηχανών δεν µπορεί να αξιοποιηθεί. Το 
γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως υποβάθµιση της ενέργειας. 

 


