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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη δημιουργία  ιστοσελίδας εύρεσης καθηγητών για ιδιαίτερα μαθήματα 

στην Ελλάδα. Ο καθηγητής αρχικά δημιουργεί ένα πλήρες προφίλ που  έχει: 

 προσωπικά στοιχεία ( όνομα, επώνυμο, ηλικία, φύλο, τηλέφωνο, email ) 

 στοιχεία σπουδών ( επίπεδο, ίδρυμα) 

 στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, twitter, google, ιστοσελίδα) 

 τα μαθήματα τα οποία διδάσκει (  δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ξένες γλώσσες,     μουσική, 

χορό ) 

 την περιοχή και τους δήμους που διδάσκει 

 στοιχεία για τη διδασκαλία ( τιμή ανά ώρα, έτη εμπειρίας, σημειώσεις) 

 φωτογραφία 

Στη συνέχεια ο καθηγητής έχει δυο τρόπους πληρωμής. Μπορεί να κάνει κατάθεση σε τράπεζα ή να στείλει 

τραπεζικό έμβασμα σε συγκεκριμένο λογαριασμό τραπέζης, ή να πληρώσει online με τη κάρτα του ( 

www.vivapayments.com). Επίσης ο καθηγητής όποτε επιθυμεί μπορεί να εισέλθει στο προφίλ του 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του και να κάνει τις αλλαγές που θέλει σε αυτό.  

Όταν ο καθηγητής δημιουργήσει το προφίλ του ο μαθητής θα μπορεί να αναζητήσει τον 

κατάλληλο εκπαιδευτικό. Η αναζήτηση από τον μαθητή γίνεται μέσω τεσσάρων φίλτρων: 

 φίλτρο μαθήματος ( τι μάθημα θέλει να κάνει) 

 φίλτρο επίπεδο εκπαίδευσης ( σε ποιο επίπεδο της εκπαίδευσης βρίσκεται) 

 φίλτρο περιοχή ( σε ποια περιοχή μένει) 

 φίλτρο δήμος/συνοικία ( σε ποιο δήμο της περιοχής) 

Έχοντας επιλέξει ο μαθητής τα φίλτρα που θέλει πατάει στο κουμπί εύρεση. Πατώντας την εύρεση θα του 

εμφανιστεί μια λίστα από καθηγητές που ικανοποιούν τα κριτήρια που έβαλε στα φίλτρα. Έτσι θα μπορέσει 

να επιλέξει από τους καθηγητές της λίστας αυτόν που θεωρεί καταλληλότερο για να αρχίσει το μάθημα 

που επιθυμεί. 

ABSTRACT 

This thesis focuses on creating a website about finding private tutors in Greece. At first the tutor creates a 

full profile containing: 

 Personal information (first name, last name, age, sex, phone number, email address ) 

 Studies (level of study, institute of  study) 

 Social networking elements (facebook, twitter, google, web page) 

 Teaching lessons (primary school, high school, foreign languages, music lessons , dance classes) 

 Teaching region and municipalities 

 Elements of  teaching (price per hour , years of experience , notes)  

 Personal photograph 

Then the tutor has to choose one of the two payment methods. Either deposit sum in bank or transfer this 

sum in a bank account. Or he can pay by using his credit card online (www.vivapayments.com). The tutor 

can also login in his profile by using his personal passwords and make any changes.  

When the tutor creates his profile the student is able to seek the suitable tutor. The search 

becomes via four filters: 

 Course filter (which course wants to study) 

 Level of education filter ( level of education) 

 Region filter (region of stay) 

 Municipality filter (municipality of region) 

http://www.vivapayments.com/
http://www.vivapayments.com/
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By choosing the filters that he wants the student clicks the button of search. Clicking the search button a 

tutor list will be presented that satisfies his choices. On this list he can choose the tutor that considers that 

is the most suitable for his course. 
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1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1    Το πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρμογής 

 

Οι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής έχουν μπει στην ζωή των ανθρώπων 

και έφεραν τεράστιες αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι η υποστήριξη και 

η διευκόλυνση καθημερινών ασχολιών στην εργασία και το σπίτι. . Η χρήση του διαδικτύου προσφέρει 

πολλά οφέλη στο καθένα που είναι πρόθυμος να το χρησιμοποιήσει.  

Οι υπολογιστές σταματάνε πια να είναι μόνο υπολογιστικές μηχανές και μετατρέπονται σε μέσα 

επικοινωνίας. Έχοντας πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους απ' όλο 

τον κόσμο, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα πολύ γρήγορα. Το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε ένα μεγάλο εύρος βάσεων δεδομένων που καθημερινά γίνεται όλο και πιο μεγάλη και έτσι 

εξελίσσεται στην ισχυρότερη πηγή πληροφορίας. Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια μεγάλη 

αγορά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως: αγορές 24 ώρες το 24ωρο, το κόστος 

των προϊόντων είναι πολύ μικρότερο, μπορεί να αγοραστεί ένα προϊόν που δεν υπάρχει   στην Ελλάδα. Με 

το Internet Banking ο χρήστης μπορεί να διενεργήσει τραπεζικές συναλλαγές χωρίς να είναι σε κάποιο 

τραπεζικό κατάστημα.  Η χρήση του διαδικτύου έχει ανοίξει νέους τομείς εργασιών και έχει επεκτείνει τις 

διαθεσιμότητες εργασίας από το σπίτι. Τέλος το διαδίκτυο είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στην 

εκπαίδευση αφού παρέχει τεράστια πηγή πληροφοριών και βοηθάει πολύ τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές. 

Η ελληνική εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις. Στην 

εκπαίδευση σήμερα παρατηρούνται πολλά σημαντικά προβλήματα που πρέπει σύντομα να λυθούν. Τα 

σημαντικότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα:  

Τα σχολεία έχουν ελλιπής υποδομές. Τα σχολεία δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα 

ήταν χρήσιμος σε έναν μαθητή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια στα σχολεία ή δεν είναι εξοπλισμένα με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Δεν γίνεται επιμόρφωση των καθηγητών. Οι καθηγητές δεν έχουν τη σωστή επιμόρφωση που 

πρέπει να είχαν για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

Υπάρχουν πολλά κενά στους καθηγητές. Τα κενά των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολλά στα 

σχολεία και έτσι χάνονται καθημερινά πολύτιμες ώρες διδασκαλίας. Αυτό με το συνδυασμό της μεγάλης 

ύλης που πρέπει να καλυφθεί κάνει δύσκολο το έργο και του καθηγητή και του μαθητή. 

Το σχολείο έχει μετατραπεί σε ένα εξεταστικό κέντρο που έχει ως στόχο την εξέταση για την 

εισαγωγή σε μια ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης θυσιάζοντας έτσι την πραγματική γνώση.  

Έτσι οι μαθητές έχοντας ως μόνο στόχο να περάσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε συνδυασμό με τα παραπάνω προβλήματα του σχολείου 

στρέφονται στη βοήθεια του φροντιστηρίου ή του ιδιαίτερου μαθήματος. Οι μαθητές ξεκινούν ιδιαίτερα 

μαθήματα και φροντιστήρια από πολύ μικρή ηλικία. Τα μαθήματα σε ορισμένες περιπτώσεις ξεκινούν από 

τις πρώτες τάξεις του δημοτικού και κορυφώνονται στις τελευταίες τάξεις του λυκείου και ειδικότερα στη 

Τρίτη λυκείου όπου οι μαθητές δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. 

Σε όλη αυτή τη διάρκεια ο μαθητής ψάχνει για την καλύτερη βοήθεια που μπορεί να έχει είτε μέσω 

του φροντιστηρίου ή επιλέγοντας τον καλύτερο καθηγητή για να του κάνει ιδιαίτερο μάθημα. Έτσι θα 

πρέπει αρχικά να καταλήξει αν θέλει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα ή να πάει σε κάποιο φροντιστήριο. Ο 

μαθητής που επιλέγει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το αν 

ακολουθούσε το φροντιστηριακό μάθημα. Ένας μαθητής θα έχει μεγαλύτερη βοήθεια μέσω των ιδιαιτέρων 

μαθημάτων όταν:  

 έχει σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες όπως είναι οι βαριές μορφές δυσλεξίας ή άλλες ειδικές 

δυσκολίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει  ο γονιός να βρίσκει ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές 

για να παρέχει τη σωστή εκπαίδευση στο παιδί του 

 ο μαθητής έχει δύσκολο πρόγραμμα. Τα ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμόζονται απολύτως στο 

πρόγραμμα του μαθητή οπότε θεωρείται η ιδανική λύση για μαθητές με δύσκολο πρόγραμμα ή 

για αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. 
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 ο μαθητής έχει πολλά κενά. Ο καθηγητής μπορεί πιο εύκολα να αναγνωρίσει τα κενά και τις 

δυσκολίες του μαθητή και έτσι προσαρμόζει το πλάνο της διδασκαλίας του δίνοντας βαρύτητα σε 

αυτά. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται προηγούμενα κενά και ταυτόχρονα χτίζει γερές βάσεις για 

το μέλλον 

 θέλει να έχει τη προσοχή του καθηγητή. Στα ολιγομελή ή πολυμελή τμήματα ένα συνηθισμένο 

φαινόμενο είναι ο μαθητής συχνά να περιμένει τον καθηγητή να λύσει απορίες άλλων μαθητών. 

Αντίθετα στο ιδιαίτερο ο καθηγητής επιλύει τις απορίες του μαθητή και έτσι κερδίζεται πολύτιμος 

χρόνος 

 ο μαθητής δε νιώθει άνετα να κάνει ερωτήσεις μέσα στην αίθουσα ή ντρέπεται μήπως τον 

κοροϊδέψουν τα άλλα παιδιά. Στα ιδιαίτερα μαθήματα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ο 

μαθητής εκφράζει στον καθηγητή οποιαδήποτε απορία έχει 

Αν επιλέξει ο μαθητής να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα το επόμενο βήμα είναι να βρει τον κατάλληλο 

καθηγητή για αυτόν.  

Στη παρούσα εργασία σκοπός ήταν η δημιουργία μιας ιστοσελίδας για να μπορεί ο μαθητής να 

επιλέξει τον κατάλληλο καθηγητή για να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Ο καθηγητής φτιάχνει ένα πλήρες 

προφίλ και ο μαθητής χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα της ιστοσελίδας εμφανίζει μια λίστα από καθηγητές. 

Στη συνέχεια βλέποντας τα προφίλ των καθηγητών διαλέγει αυτόν που νομίζει ότι είναι ο καταλληλότερος 

για να συνεργαστούν.  

Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή αρκεί να έχει ένα υπολογιστή 

με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ανοίγοντας έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογώντας www.idietera.net 

εμφανίζεται η ιστοσελίδα.  
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2.    ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Στη σχεδίαση και κατασκευή μιας ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται η μελέτη, η γραφιστική σχεδίαση και 

ο προγραμματισμός ώστε αυτή να ξεχωρίζει για το περιεχόμενό της, την επαγγελματική και καλαίσθητη 

εμφάνισή της και την άριστη λειτουργικότητά της. Η δημιουργία  μιας ιστοσελίδας χωρίζεται σε δύο 

βασικά μέρη: τον σχεδιασμό (front-end) και την ανάπτυξη (back-end). Για την επίτευξη του καλύτερου 

αποτελέσματος τόσο στον σχεδιασμό (back-end) όσο και στην ανάπτυξη (front-end) χρησιμοποιήθηκαν 

ορισμένες τεχνολογίες οι οποίες είναι:  

 

Εικόνα 2-1: FRONT-END, BACK END 

 

2.1    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ( FRONT-END ) 

Με τον όρο  σχεδιασμό (front-end) εννοούμαι το τμήμα του ιστού που ο χρήστης μπορεί να δει και να 

αλληλοεπιδράσει με αυτό.  Ο προγραμματιστής σε αυτό το μέρος χρησιμοποιεί: Photoshop, Fireworks 

καθώς και ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού όπως: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, bootstrap. Στην 

εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν HTML5, CSS3 και Bootstrap τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω: 

2.1.1 HTML ( Hyper Text Markup Language )  

H HTML είναι γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου, είναι η βασική γλώσσα δόμησης σελίδων του 

παγκόσμιου ιστού και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων.  

Η χρήση μιας γλώσσας μορφοποίησης σημαίνει ότι γράφεται πρώτα το κείμενο και έπειτα 

προσθέτονται  ειδικά σύμβολα γύρω από τις λέξεις ή από ολόκληρες προτάσεις. Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

να καθοριστεί η εμφάνιση του κειμένου στην οθόνη. Τα ειδικά αυτά σύμβολα στην HTML ονομάζονται 

ετικέτες ( tags ) οι οποίες περικλείονται ανάμεσα από τα μαθηματικά σύμβολα ΄΄ μικρότερο από ΄΄  ( < ) 

και ΄΄ μεγαλύτερο από ΄΄ ( > ). Η HTML χρησιμοποιεί τα  tags αυτά για την μορφοποίηση του κειμένου, 

για τη δημιουργία συνδέσμων μετάβασης ανάμεσα στις σελίδες, για την εισαγωγή ήχου, εικόνων και άλλα. 

Ένα παράδειγμα κώδικα HTML είναι ο εξής: <b>υπόδειγμα κειμένου</b>. Ο κώδικας αυτός θα 

κάνει bold τη φράση ΄΄υπόδειγμα κειμένου΄΄.Το αρχείο που περιέχει HTML ετικέτες λέγεται HTML αρχείο 

και έχει επέκταση .html. Όταν δημιουργηθεί το αρχείο ο web browser διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα 

συνθέτει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες 

HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας. Όλες οι σελίδες της εργασίας 

είναι με κωδικοποίηση utf8 για να αναγνωρίζονται τα ελληνικά. 

Η HTML5 είναι εξέλιξη της γλώσσας HTML με πολλές καινούριες δυνατότητες για την 

κατασκευή ιστοσελίδων και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή. 
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2.1.2    CSS ( Cascading Style Sheets ) 

To CSS είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορεί ο προγραμματιστής να αλλάζει την εμφάνιση και τη 

διάταξη των ιστοσελίδων που δημιουργεί. Είναι μια γλώσσα υπολογιστή που αναπτύσσει στιλιστικά μια 

ιστοσελίδα και διαμορφώνει ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά όπως γραμματοσειρές ( fonts ), χρώματα 

( colors ), περιθώρια ( margins ), εικόνες φόντου ( background images ) και πολλά άλλα. 

Έτσι για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται απαραίτητη. 

Αυτό που χρειάζεται ένας προγραμματιστής είναι ένας απλός επεξεργαστής κειμένου όπως το 

Σημειωματάριο ( Notepad ) για να δημιουργήσει ένα αρχείο CSS. Ένα παράδειγμα σύνταξης CSS είναι: 

Body { 

Background-color:FF0000; 

}. 

Με τη χρήση του CSS ο προγραμματιστής έχει μερικά πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της 

μορφοποίησης μέσω HTML που είναι τα παρακάτω: 

 έχει μεγαλύτερη ευελιξία γιατί με το CSS μπορεί να κάνει μορφοποιήσεις στις ιστοσελίδες που 

κατασκευάζει, οι οποίες με τη χρήση της HTML ήταν πολύ δύσκολες ή και αδύνατες. 

 γίνεται ευκολότερη η συντήρηση των ιστοσελίδων γιατί η εμφάνισή τους ελέγχεται από ένα 

μόνο εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι η κάθε αλλαγή στο στυλ της ιστοσελίδας που θέλει να κάνει 

ο προγραμματιστής γίνεται με μια μοναδική αλλαγή στο αρχείο του CSS. 

 έχει μικρότερο μέγεθος αρχείων καθώς ο κάθε κανόνας μορφοποίησης γράφεται μια φορά και 

όχι σε κάθε σημείο που εφαρμόζεται 

 έχει καλύτερο SEO (Search engine optimization). Αυτό συμβαίνει επειδή η μορφοποίηση της 

σελίδας γίνεται από ένα εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι οι μηχανές αναζήτησης δεν 

΄΄μπερδεύονται ΄΄ ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη μορφοποίησή του αλλά έχουν πρόσβαση 

μόνο στο περιεχόμενο. Οπότε είναι πιο εύκολο να το καταγράψουν και να το αρχειοθετήσουν 

( indexing). 

 οι σελίδες είναι πιο γρήγορες διότι ο browser τη πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα 

του site θα αποθηκεύσει στην cache μνήμη το CSS. Έτσι κάθε φορά που ο χρήστης φορτώνει 

κάποια άλλη σελίδα ο browser δε χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά. 

2.1.3    BOOTSTRAP 

To Bootstrap είναι ένα καλαίσθητο, ισχυρό front-end framework για ευκολότερη και ταχύτερη ανάπτυξη 

ιστοσελίδων. Ουσιαστικά είναι ένα πακέτο από έτοιμα στοιχεία και λειτουργίες ιστοσελίδων όπως: 

κουμπιά, φόρμες, μπάρες πλοήγησης και πολλά ακόμα. Το Bootstrap βασίζεται στις HTML, CSS, 

JavaScript και υποστηρίζει όλους τους γνωστούς browsers και όλες τις εκδόσεις τους. Έχει πολλά 

πλεονεκτήματα τα οποία είναι: 

 είναι δωρεάν 

 είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη χρήση 

 έχει σταθερό και ευέλικτο σύστημα διάταξης 

 έχει αποκρίσιμη διάταξη σε όλες τις διαστάσεις του browser 

 έχει πολλά web-συστατικά ( web components) 

 έχει πλήθος από εικονίδια σε μορφή συμβολοσειρών 

 μπορεί να επεκταθεί με τη βοήθεια των JavaScript plugins που διαθέτει 

 έχει πολύ καλό documentation και η κοινότητα που το αναπτύσσει είναι πολύ δυναμική 

και για αυτό το λόγο έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ιστοσελίδες μεταξύ των οποίων και σε project της 

NASA. 

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πραγματικότητα και να μπορέσει ο προγραμματιστής να αποθηκεύει 

τις πληροφορίες που έχει βάλει στα στοιχεία του front-end χρειάζεται τη τεχνολογία που θα τα κάνει 

εφικτά…Το Back-end. 
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2.2    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( BACK-END ) 

Η ανάπτυξη ( Back-end ) αποτελείτε από τρία μέρη τα οποία είναι: ένα διακομιστή ( server ), μια εφαρμογή 

( application ), και τη βάση δεδομένων ( database ). Αν για παράδειγμα ανοίξουμε την ιστοσελίδα 

www.idietera.net και περιηγηθούμε μέσα σε αυτήν τότε ο επισκέπτης αλληλοεπιδρά με το front-end. Όταν 

όμως κάνει εγγραφή και καταχωρεί διάφορα στοιχεία η εφαρμογή τις αποθηκεύει σε μια βάση δεδομένων 

που έχει δημιουργηθεί σε ένα διακομιστή. Έτσι όταν ο χρήστης συνδεθεί στην εφαρμογή θα μπορεί να δει 

όλα τα στοιχεία του λογαριασμού του αφού αυτά είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή. Οι Back-end 

τεχνολογίες αποτελούνται από γλώσσες όπως η PHP, Ruby, Python και άλλες. Στην εργασία αυτή για το 

Back-end χρησιμοποιήθηκε η PHP και η MySQL όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

2.2.1    PHP ( Hypertext PreProcessor ) 

Η PHP είναι μια ανοικτή και ελεύθερη γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να εγκατασταθεί στα 

σημαντικότερα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Mac OS, Windows και υποστηρίζεται από 

εξυπηρετητές ιστοσελίδων όπως ο Apache, IIS. Πιο συγκεκριμένα είναι μια script γλώσσα, αφού για να 

εκτελεστεί χρειάζεται μεταφραστή ( interpreter ) και όχι compiler, σχεδιασμένη ειδικά για τη δημιουργία 

σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. 

Οι εντολές της PHP μεταφράζονται και εκτελούνται από τον http-server πριν φτάσουν στο χρήστη. 

Έτσι ο πελάτης βλέπει τα αποτελέσματα των εντολών και όχι τον κώδικα. Άρα αυτό που έχει παραχθεί από 

έναν κώδικα php είναι ουσιαστικά κώδικας html. Τα αρχεία php έχουν κατάληξη ΄΄.php΄΄ και μέσα σε αυτά 

τα αρχεία μπορούμε να γράψουμε και κώδικα html. Ένα παράδειγμα κώδικα σε php είναι το ακόλουθο: 

< ?php 

echo  "Καλημέρα κόσμε!"; 

?> 

Επίσης υποστηρίζει τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων όπως MySQL, Oracle, PostgreSQL και άλλες. 

Στην εργασία χρησιμοποιήθηκε η MySQL. 

2.2.2    MySQL 

Η MySQL είναι ένα ελεύθερο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί την 

SQL, η οποία είναι η πιο γνωστή γλώσσα για τη προσθήκη, πρόσβαση και επεξεργασία δεδομένων. 

Συνεργάζεται με την PHP και δίνει δυναμικές ιστοσελίδες. Η MySQL είναι γνωστή για την ταχύτητα, την 

αξιοπιστία και την ευελιξία που παρέχει και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται από μεγάλες σελίδες του 

διαδικτύου όπως: το Google, το YouTube, το Facebook και πολλές άλλες. 

 

Επίσης στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν μερικά εργαλεία που βοήθησαν πάρα πολύ και τα οποία 

είναι:  

 MySQL Workbench. Το MySQL Workbench είναι μια γραφική διεπαφή για την εύκολη χρήση 

του MySQL Server και επιτρέπει: τη διαχείριση του My SQL Server ( όπως δημιουργία χρηστών), 

τη σχεδίαση σχεσιακών βάσεων δεδομένων ( όπως δημιουργία πινάκων, συσχετίσεων μεταξύ τους 

), τη δημιουργία και εκτέλεση SQL ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων. 

 WinSCP. Για την μεταφορά αρχείων από και προς απομακρυσμένους υπολογιστές  

χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο FTP ( File Transfer Protocol ).To WinSCP είναι ένα λογισμικό 

πελάτη FTP  το οποίο επιτρέπει αυτή τη μεταφορά αρχείων καθώς και την πλοήγηση στους 

καταλόγους του απομακρυσμένου και του τοπικού συστήματος αρχείων. Έτσι έχουμε έναν 

ασφαλή τρόπο να επικοινωνούμε με τον server όταν αυτός είναι σε απομακρυσμένη περιοχή. 

 XAMPP. Το XAMPP είναι ακρωνύμιο των: 

o X ( σημαίνει ΄΄cross-platform΄΄ που σημαίνει λογισμικό ανεξάρτητης πλατφόρμας 

o Apache HTTP εξυπηρετητής 

o MySQL 

o PHP 

o Perl 

http://www.idietera.net/
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Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανεξάρτητο πλατφόρμας που τρέχει σε Windows, Linux, Mac OS 

X και χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων με τις 

τεχνολογίες PHP, JSP, Servlets. Το XAMPP περιέχει εξυπηρετητή ιστοσελίδων που μπορεί να 

εξυπηρετεί και δυναμικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Επίσης περιλαμβάνει τα πακέτα 

OpenSSL και το phpMyAdmin. Έτσι δίνει στον προγραμματιστή τη δυνατότητα να κάνει ένα τεστ 

τοπικά στον υπολογιστή του πριν ΄΄ ανεβάσει ΄΄ την ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο.  

 Notepad ++. To Notepad ++ δεν είναι μόνο ο πιο γνωστός επεξεργαστής κειμένου ( text editor ) 

αλλά και ο δημοφιλέστερος programmer’s editor αφού με αυτόν ο προγραμματιστής γράφει ή 

επεξεργάζεται κώδικα σε PHP, HTML και άλλες ακόμα γλώσσες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά 

του είναι τα εξής: χρωματίζει τον κώδικα ανάλογα με τη δομή του και έτσι γίνεται πιο εύκολη η 

ανάπτυξή του, επεξεργασία πολλών εγγράφων συγχρόνως, υποστηρίζει τη χρήση plugins, 

δυνατότητα καταγραφής και εκτέλεσης μακροεντολών.  

 PhpGrid. To PhpGrid είναι ένα απλό, καινοτόμο και πολύ ισχυρό εργαλείο μέσω του οποίου 

παράγονται δεδομένα τύπου data-bound grid control. Αρχικά, το εργαλείο αυτό, είχε σχεδιαστεί 

για προγραμματιστές ιστού αλλά έχει αποδειχτεί εξαιρετικό στη χρήση από όλες τις διαδικτυακές 

ιστοσελίδες που βασίζονται σε PHP βάσεις δεδομένων καθώς και σε διαδικτυακές εφαρμογές 

διαχείρισης δεδομένων (Administration). Επιπλέον, είναι πολύ χρήσιμο στη διαχείριση 

ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου και PHP πάροχων φιλοξενίας. Τέλος, ο κύριος στόχος του 

PhpGrid είναι, να απλοποιήσει τη δημιουργία και την επεξεργασία σελίδων με DataGrid και να 

αποτελέσει ένα εργαλείο πλήρως λειτουργικό αναφορικά με τον έλεγχο ανοιχτού κώδικα PHP. To 

PhpGrid χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και λειτουργία του Admin Page. 
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3.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3.1    UML ( Unified Modelling Language )       

Η UML (Unified Modeling Language) είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για την εννοιολογική και τη 

φυσική αναπαράσταση ενός συστήματος. Η UML αναφέρεται κυρίως στον τρόπο που δημιουργούνται και 

διαβάζονται καλά ορισμένα μοντέλα αλλά δεν αναφέρεται στο ποια μοντέλα πρέπει να δημιουργηθούν για 

ένα σύστημα και πότε.  

Ο προγραμματιστής σχεδιάζει για να μπορέσει να καταλάβει το σύστημα που αναπτύσσει. Έτσι 

δημιουργώντας ένα σχέδιο επιτυγχάνονται τέσσερεις στόχοι: 

1. παριστάνεται οπτικά το σύστημα που υπάρχει ή που πρέπει να κατασκευαστεί, 

2. προσδιορίζεται η δομή και η συμπεριφορά του συστήματος, 

3. δημιουργείται ένα πρότυπο σαν βάση για την κατασκευή του συστήματος, 

4. τεκμηριώνονται οι αποφάσεις που λάβαμε 

 Σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς ο σχεδιασμός βασίζεται σε τέσσερεις βασικές αρχές: 

1. η επιλογή του είδους του σχεδίου έχει επίπτωση στον τρόπο και την μορφή επίλυσης του 

προβλήματος, 

2. όλα τα σχέδια εκφράζονται σε διαφορετικές βαθμίδες ακρίβειας, 

3. τα καλύτερα σχέδια σχετίζονται με την πραγματικότητα, 

4. ένα είδος σχεδίων δεν είναι ποτέ αρκετό. 

 Τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι τα ακόλουθα: 

 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης 

 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 Διάγραμμα Συνεργασίας 

 Διάγραμμα Καταστάσεων 

 Διάγραμμα Εξαρτημάτων 

 Διάγραμμα Διανομής 

Σημείωση: Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ArgoUML. 

3.1.1    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος από την οπτική 

γωνία του χρήστη καθορίζοντας τα όρια του συστήματος και του περιβάλλοντος. Μια περίπτωση χρήσης 

απεικονίζει μια λειτουργικότητα ενός συστήματος το οποίο ενεργοποιείται για να ανταποκριθεί σε έναν 

εξωτερικό ενεργοποιό (Actor). Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει τις ίδιες τις περιπτώσεις 

χρήσης και τους ενεργοποιούς. 

 

Ερμηνεία Περιγραφή Σύνταξη 

Περίπτωση χρήσης 

(use case) 

Περιγράφει ποια είναι η λειτουργία 

ενός συστήματος /κλάσης/ 

διαπροσωπίας  

Είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες 

που επιτελούνται από το σύστημα 

ώστε να παραχθεί κάποια 

συμπεριφορά που είναι αισθητή από 

κάποιο δράστη. 

 

UseCaseName
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Ενεργοποιός 

(actor) 

Ένα σύνολο από συναφείς ρόλους που 

παίζουν οι «χρήστες» του συστήματος 

κατά τη διάρκεια των περιπτώσεων 

χρήσης. Οι δράστες ενεργούν έξω από 

το σύστημα. 

 

Όριο του συστήματος 

(system boundary) 

Ορίζει το όριο το οποίο διαχωρίζει το 

σύστημα από τους δράστες που 

αλληλεπιδρούν με το σύστημα. 

 

Εταιρικότητα 

(association) 

Η συμμετοχή και ο τρόπος 

επικοινωνίας ενός δράστη με μία 

περίπτωση χρήσης. 

 

Γενίκευση 

(generalization) 

Μια σχέση ταξινόμησης ανάμεσα σε 

μια γενική περίπτωση χρήσης και μια 

πιο ειδικευμένη περίπτωση χρήσης. 

 

Επέκταση 

(extend) 

Μια σχέση ανάμεσα σε περιπτώσεις 

χρήσης που ορίζει εναλλακτικούς 

τρόπους διαχείρισης της βασικής 

περίπτωσης χρήσης 

 

Συνυπολογισμός 

(include) 

Μια σχέση ανάμεσα σε μια βασική και 

μια ή περισσότερες  μερικές 

περιπτώσεις χρήσης που ορίζει ότι η 

βασική περίπτωση χρήσης απαιτεί τη 

λειτουργία των μερικών περιπτώσεων 

χρήσης.   
 

Εικόνα 3-1: Επεξήγηση σχημάτων διαγράμματος χρήσης 

 

Επίσης τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης αναπαριστούν περιπτώσεις χρήσης, ενεργοποιούς και 

σχέσεις μεταξύ των περιπτώσεων χρήσης και των ενεργοποιών.  

Οι περιπτώσεις χρήσης ορίζονται παρατηρώντας και καθορίζοντας τις σειρές αλληλεπίδρασης (σενάρια) 

για κάθε ενεργοποιό. Η παρατήρηση γίνεται από τη σκοπιά του χρήστη και η περιγραφή των περιπτώσεων 

χρήσης γίνεται σχετικά με την ανταλλαγή πληροφορίων και τον τρόπο χρήσης του συστήματος. Ο βασικός 

στόχος των περιπτώσεων χρήσεων είναι πρωτίστως για τον καθορισμό της ανάλυσης απαιτήσεων οι οποίες 

θεωρούνται σαν τάξεις των οποίων τα στιγμιότυπα είναι τα σενάρια. Οι περιπτώσεις χρήσης μας 

καθοδηγούν στις τάξεις και τα αντικείμενα τα οποία συνεργάζονται για να καλύψουν μια απαίτηση . 

Χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής σύμφωνα με την επαναληπτική προσέγγιση.  

Συμπερασματικά, οι περιπτώσεις χρήσης περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος ως εξής: 

 Τις προτεινόμενες λειτουργίες του συστήματος (use case). 

 Το περιβάλλον του συστήματος (actors). 

 Τις σχέσεις μεταξύ ενεργοποιών και περιπτώσεων χρήσης (διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης).  

Τέλος, ο ρόλος ενός μοντέλου use case είναι να περιγράψει τη λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά του 

συστήματος στον πελάτη. 

 

ActorName

<<Extend>> 

<<Include>> 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ADMIN 

 

 

 

Εικόνα 3-2: Διάγραμμα χρήσης admin 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ USER 

 

Εικόνα 3-3: Διάγραμμα χρήσης user 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ VISITOR 

 

Εικόνα 3-4: Διάγραμμα χρήσης visitor 

 

3.1.2    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Τα Διαγράμματα Δραστηριοτήτων δίνουν έμφαση σε θέματα λειτουργιών. Τα αντικείμενα εκτελούν 

κάποιο έργο μέσω κάποιων δραστηριοτήτων. 
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Στόχοι των Διαγραμμάτων των Δραστηριοτήτων είναι η καταγραφή των ενεργειών που 

εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση μίας λειτουργίας (στιγμιότυπο της υλοποίησης της λειτουργίας). 

Περιγράφουν την εσωτερική λειτουργία ενός αντικειμένου και των συσχετιζόμενων ενεργειών που 

εφαρμόζονται , και πως αυτές επηρεάζουν τα γύρω αντικείμενα τους. Επίσης, στόχος τους είναι η υπόδειξη 

του τρόπου που ένα στιγμιότυπο κάποιου use – case μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο των αλλαγών της 

κατάστασης του αντικειμένου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ADMIN ( επεξεργασία επιλεγμένης εγγραφής) 
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Εικόνα 3-5: Διάγραμμα δραστηριοτήτων admin 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                              Κρεκούζος Αθανάσιος 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας εγγραφής και εύρεσης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης για παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων  
                                                                                                                                                                                        20 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ VISITOR (επιλογή μαθήματος σε συγκεκριμένο 

δήμο ) 

 

Εικόνα 3-6: Διάγραμμα δραστηριοτήτων visitor 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ USER ( επεξεργασία ονόματος ) 

 

Εικόνα 3-7: Διάγραμμα δραστηριοτήτων user 
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3.1.3    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το Διάγραμμα Καταστάσεων είναι ένα διάγραμμα συμπεριφοράς που εμφανίζει μια μηχανή καταστάσεων 

με έμφαση στις μεταπτώσεις μεταξύ καταστάσεων από διάφορα γεγονότα. 

Στο παρακάτω παράδειγμα έχει υλοποιηθεί το διάγραμμα καταστάσεων για τον user στη φάση της 

πληρωμής. 

 

 
Εικόνα3-8: Διάγραμμα καταστάσεων 

3.1.4    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Διάγραμμα Συνεργασίας είναι ένα διάγραμμα συμπεριφοράς. Τα  Διαγράμματα Συνεργασίας 

περιγράφουν πως τα αντικείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και εστιάζονται σε θέματα χώρου σε αντίθεση 

με τα Διαγράμματα Ακολουθίας που εστιάζονται σε θέματα χρόνου. Δείχνουν τα αντικείμενα τους και τους 

μεταξύ τους συνδέσμους καθώς επίσης και τα μηνύματα που στέλνονται ανάμεσα στα συνδεδεμένα 

αντικείμενα. Τα μηνύματα συνοδεύονται και από ετικέτες που προσδιορίζουν μεταξύ των άλλων και τον 

ακολουθιακό αριθμό του μηνύματος. Αρχικοποιείται με ένα μήνυμα όπως η κλήση μίας συνάρτησης. 
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Εικόνα 3-9: Διάγραμμα συνεργασίας 

3.1.5    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Τα διαγράμματα διανομής δείχνουν τη φυσική διάταξη των διάφορων εξαρτημάτων (κόμβων) υλικού, που 

αποτελούν ένα σύστημα, όπως και τη διανομή των εκτελέσιμων προγραμμάτων σε αυτό το υλικό. Κάθε 

πόρος  υλικού αναπαρίσταται με ένα κύβο. Κάθε σύστημα μπορεί να περιγραφεί με ένα μικρό αριθμό 

διαγραμμάτων διανομής. Ένα διάγραμμα διανομής είναι αρκετό για την κατανόηση της διάταξης των 

εξαρτημάτων υλικού. Τα διαγράμματα διανομής μπορεί να δείχνουν τάξεις κόμβων ή στιγμιότυπα κόμβων. 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                              Κρεκούζος Αθανάσιος 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας εγγραφής και εύρεσης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης για παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων  
                                                                                                                                                                                        24 

 
Εικόνα 3-10: Διάγραμμα διανομής 

 

3.1.6    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Το διάγραμμα εξαρτημάτων είναι ένα διάγραμμα δομής υλοποίησης που χρησιμοποιείται για να 

μοντελοποιήσει: 

 Πηγαίο κώδικα 

 Εκτελέσιμες εκδόσεις 

 Βάσεις δεδομένων 

 Δυναμικά προσαρμοζόμενα συστήματα 

Τα διαγράμματα εξαρτημάτων περιγράφουν τμήματα λογισμικού και τη σχέση τους με το περιβάλλον 

υλοποίησης. Υποδηλώνουν τις επιλογές που γίνονται κατά την χρονική στιγμή υλοποίησης. 

Τα διαγράμματα εξαρτημάτων περιλαμβάνουν: 

 Εξαρτήματα 

 Διεπαφές (interfaces) 

 Σχέσεις εξάρτησης, γενίκευσης, σύνδεσης και υλοποίησης 
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Εικόνα 3-11: Διάγραμμα εξαρτημάτων 

3.1.7    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

Ένα διάγραμμα ακολουθίας παρουσιάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμένων σε δύο διαστάσεις, 

όπου: 

    - η κάθετη διάσταση αντιστοιχεί στην κλίμακα του χρόνου  

    - η οριζόντια διάσταση στα ανεξάρτητα αντικείμενα.  

Σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί μία κάθετη γραμμή που ονομάζεται γραμμή ζωής (lifeline). Για 

όσο χρόνο ένα αντικείμενο υφίσταται, η γραμμή αυτή είναι διακεκομμένη ενώ για όσο χρόνο μία 

διαδικασία του εν λόγω αντικειμένου είναι ενεργή η γραμμή ζωής σχεδιάζεται ως μία διπλή γραμμή.  

Ένα μήνυμα συμβολίζεται ως μία ακμή από τη γραμμή ζωής ενός αντικειμένου προς τη γραμμή 

ζωής ενός άλλου. Η θέση των ακμών αντιστοιχεί στην τοποθέτησή τους σε σχέση με τον χρόνο (μία ακμή 

χαμηλότερα από μία άλλη αντιστοιχεί σε μεταγενέστερο χρόνο).  

Απαντήσεις σε μηνύματα υποδηλώνονται ως οριζόντιες διακεκομμένες ακμές 
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Εικόνα 3-12: Διάγραμμα ακολουθίας 
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4    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

4.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για τη λειτουργία της ιστοσελίδας χρειάζεται να αποθηκεύονται ορισμένες πληροφορίες τόσο από το 

διαχειριστή όσο και από τους χρήστες. Παράδειγμα όταν ο χρήστης φτιάχνει ένα προφίλ τα στοιχεία που 

πληκτρολογεί πρέπει να αποθηκεύονται σε κάποιο σημείο του συστήματος. Έτσι  δημιουργείται μια βάση 

δεδομένων στην οποία καταχωρούνται και επεξεργάζονται σημαντικά στοιχεία για τη σωστή λειτουργία 

της ιστοσελίδας.  

4.2    ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.2.1    Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων 

Στην ενότητα αυτή θα δημιουργηθεί το διάγραμμα E-R που αποτελεί το λογικό σχεδιασμό της βάσης. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες της βάσης δεδομένων με τα χαρακτηριστικά τους. Το σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων που επιλέχθηκε για την εφαρμογή είναι το MySQL Workbench. 

Στο σχήμα που ακολουθεί σε μπλε φόντο είναι τα ονόματα των πινάκων. Το εικονίδιο με το 

κίτρινο κλειδί στη πρώτη γραμμή του κάθε πίνακα ορίζει το πρωτεύον κλειδί του κάθε πίνακα. Το εικονίδιο 

με το κόκκινο κλειδί στη πρώτη γραμμή του πίνακα ορίζει πρωτεύον αλλά και ξένο κλειδί. Ο κόκκινος 

ρόμβος που δεν είναι χρωματισμένος ορίζει ξένο κλειδί το οποίο μπορεί να μην έχει κάποια τιμή (NULL). 

Ο κόκκινος ρόμβος που είναι χρωματισμένος ορίζει ξένο κλειδί που πρέπει να έχει όμως υποχρεωτικά 

κάποια τιμή (NOT NULL). Τα βέλη ενώνουν τους πίνακες με τα ξένα κλειδιά με τους πίνακες με τα 

πρωτεύοντα κλειδιά. Τα πεδία του πίνακα που είναι ξένα κλειδιά παίρνουν τις τιμές τους από τα πεδία που 

είναι πρωτεύοντα κλειδιά στον πίνακα με τον οποίο συνδέονται. Όλες οι συνδέσεις των πινάκων γίνονται 

ως ένα προς πολλά. 
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Εικόνα 4-1: Λογικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πινάκων της βάσης δεδομένων και των χαρακτηριστικών 

τους : 

Πίνακας competition 

Ο πίνακας competition δημιουργήθηκε για να καταγράψει τις παρόμοιες ιστοσελίδες που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο. Μέσα από τις ιστοσελίδες αυτές βρέθηκαν τα στοιχεία των πιθανών συνδρομητών όπως 

τηλέφωνο και email που χρησιμοποιήθηκαν για το sms marketing και το email marketing.  
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Εικόνα 4-2: Πίνακας competition 

 

Ο παραπάνω πίνακας competition περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 ιd: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή 

του πίνακα competition 

 name: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα της ιστοσελίδας 

 url: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο ενιαίος εντοπιστής πόρων δηλαδή η διεύθυνση 

που πληκτρολογεί ο χρήστης στον browser για να του εμφανιστεί η σελίδα. 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα competition είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `competition` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

`name` varchar(50) DEFAULT NULL, 

`url` varchar(100) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ; 

Πίνακας contact_us 

 

Ο πίνακας contact_us δημιουργήθηκε για να καταγράφει στη βάση δεδομένων τα μηνύματα που στάλθηκαν 

από τους χρήστες. Έτσι αν κάποιος χρήστης έχει απορία σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή κάποια 

άλλη ερώτηση προς τον διαχειριστή της ιστοσελίδας μπορεί να στείλει ένα μήνυμα μέσα από τη σελίδα της 

επικοινωνίας.  
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Εικόνα 4-3: Πίνακας contact_us 

 

Ο παραπάνω πίνακας contact_us περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 ιd: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή 

του πίνακα contact_us 

 name: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του χρήστη που στέλνει το email 

 sender_email: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη  

 thema: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το θέμα για το οποίο στέλνει το email 

 msg: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το μήνυμα που στέλνει ο χρήστης 

 ip: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ip από την οποία στέλνει το email ο χρήστης 

 date_send: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ημερομηνία που στάλθηκε το email από το 

χρήστη 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα competition είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contact_us` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

`name` varchar(100) DEFAULT NULL, 

`sender_email` varchar(100) DEFAULT NULL, 

`thema` varchar(150) DEFAULT NULL, 

`msg` longtext, 

`ip` varchar(20) DEFAULT NULL, 

`date_send` datetime DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=22 ; 

Πίνακας cus 

 

Ο πίνακας cus είναι ο κύριος πίνακας της βάσης δεδομένων και είναι ο πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται 

όλα τα στοιχεία των συνδρομητών. Στο πίνακα αυτό υπάρχουν όλα τα στοιχεία από τη φόρμα εγγραφής 

που συμπληρώνει ο χρήστης καθώς επίσης και μερικά χρήσιμα στοιχεία που αφορούν το προφίλ του. 
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Εικόνα 4-4: Πίνακας cus 
 

Ο παραπάνω πίνακας cus περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 ιd: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή 

του πίνακα cus 

 name: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του συνδρομητή 

 surname: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το επώνυμο του συνδρομητή  
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 sex: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το φύλο του συνδρομητή 

 email: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το email του συνδρομητή 

 password: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο κωδικός πρόσβασης του συνδρομητή 

 active: στο πεδίο αυτό φαίνεται αν ο συνδρομητής είναι ενεργός ή οχι 

 phone: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το τηλέφωνο του συνδρομητή 

 photo: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η φωτογραφία του συνδρομητή  

 photo_small: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η μικρή φωτογραφία του συνδρομητή 

 date_insert_photo: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ημερομηνία που ο συνδρομητής 

΄΄ανεβάζει΄΄ τη φωτογραφία του 

 photo_ok: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν η φωτογραφία έχει 

υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία αλλαγής μεγέθους και αν βρίσκεται στον 

απαιτούμενο τύπο αρχείου 

 facebook: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής 

στο facebook 

 google: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής στο 

google + 

 twitter: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής στο 

twitter 

 url: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η διεύθυνση του συνδρομητή στο διαδίκτυο 

 ilikia_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ηλικία του συνδρομητή 

 epipedo_spoudon_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το επίπεδο σπουδών του 

συνδρομητή 

 sxoles_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η σχολή αποφοίτησης του συνδρομητή 

 timi_mathimatos: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η τιμή ανά ώρα που ζητάει ο 

συνδρομητής 

 keimeno_aggelias: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το κείμενο αγγελίας που γράφει ο 

συνδρομητής 

 keimeno_epag_empeirias: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το κείμενο επαγγελματικής 

εμπειρίας του συνδρομητή 

 proipiresia_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id που αντιστοιχεί στα έτη 

προϋπηρεσίας του συνδρομητή 

 prosopikes_simeioseis: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής χρησιμοποιεί προσωπικές σημειώσεις 

 frontistiriakes_simeioseis: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής χρησιμοποιεί φροντιστηριακές σημειώσεις 

 eksosxolika_boithimata: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής χρησιμοποιεί εξωσχολικά βοηθήματα 

 didaskalia_se_group: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής διδάσκει σε group 

 dorean_proto_mathima: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής κάνει δωρεάν το πρώτο μάθημα 

 proetimasia_panelladikes: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής προετοιμάζει τους μαθητές για πανελλαδικές  

 ekponisi_ergasion: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής αναλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών 

 analambano_mathisiakes_diskolies: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για 

το αν ο συνδρομητής αναλαμβάνει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 paratiriseis: στο πεδίο αυτό αποθηκεύονται οι όποιες παρατηρήσεις μπορεί να έχει ο 

συνδρομητής 
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 apodoxi_elegxou_stoixeion: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής αποδέχεται τον έλεγχο των στοιχείων του_eggrafis 

 simfono_me_tous_orous: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής συμφωνεί με τους όρους της ιστοσελίδας 

 gnorizo_tin_timi_sindromis: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο 

συνδρομητής συμφωνεί με την τιμή συνδρομής της ιστοσελίδας 

 date_eggrafis: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για την ημερομηνία 

εγγραφής του συνδρομητή στην ιστοσελίδα 

 date_pay_2015: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για την ημερομηνία 

πληρωμής του συνδρομητή 

 has_paid_2015: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν έχει πληρώσει 

ο συνδρομητής  

 axia_2015: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το ποσό πληρωμής που έχει δώσει ο 

συνδρομητής 

 pay_method_2015_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id που δείχνει με ποιο τρόπο 

έγινε η πληρωμή από το συνδρομητή 

 hit counter: στο πεδίο αυτό αποθηκεύονται προβολές του προφίλ του κάθε συνδρομητή 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cus είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `name` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `surname` varchar(55) DEFAULT NULL, 

  `sex` int(11) DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `password` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `active` int(11) DEFAULT NULL, 

  `phone` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `photo` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `photo_small` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `date_insert_photo` datetime DEFAULT NULL, 

  `photo_ok` int(11) DEFAULT '0', 

  `facebook` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `google` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `twitter` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `url` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `ilikia_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `epipedo_spoudon_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `sxoles_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `timi_mathimatos` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `keimeno_aggelias` longtext, 

  `keimeno_epag_empeirias` longtext, 

  `proipiresia_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `prosopikes_simeioseis` int(11) DEFAULT NULL, 

  `frontistiriakes_simeioseis` int(11) DEFAULT NULL, 

  `eksosxolika_boithimata` int(11) DEFAULT NULL, 

  `didaskalia_se_group` int(11) DEFAULT NULL, 

  `dorean_proto_mathima` int(11) DEFAULT NULL, 

  `proetimasia_panelladikes` int(11) DEFAULT NULL, 

  `ekponisi_ergasion` int(11) DEFAULT NULL, 

  `analambano_mathisiakes_diskolies` int(11) DEFAULT NULL, 

  `paratiriseis` longtext, 

  `apodoxi_elegxou_stoixeion` int(11) DEFAULT NULL, 

  `simfono_me_tous_orous` int(11) DEFAULT NULL, 

  `gnorizo_tin_timi_sindromis` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `date_eggrafis` datetime DEFAULT NULL, 

  `date_pay_2015` datetime DEFAULT NULL, 

  `has_paid_2015` int(11) DEFAULT NULL, 

  `axia_2015` float DEFAULT NULL, 

  `pay_method_2015_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `hit_counter` int(11) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_idx` (`sex`), 

  KEY `id_idx1` (`sxoles_id`), 

  KEY `id_idx2` (`proipiresia_id`), 

  KEY `id_idx3` (`epipedo_spoudon_id`), 

  KEY `id_idx4` (`ilikia_id`), 

  KEY `id_idx5` (`pay_method_2015_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

Πίνακας cus_forgot_password 

Στο πίνακα cus_forgot_password αποθηκεύονται πληροφορίες για τους συνδρομητές που έχουν ξεχάσει 

τον κωδικό τους. Έτσι ο πίνακας αυτός έχει το email του συνδρομητή που ζήτησε να του γίνει υπενθύμιση 

κωδικού πρόσβασης. 

Εικόνα 4-5: Πίνακας cus_forgot_password 

 

Ο παραπάνω πίνακας cus_forgot_password περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cus_forgot_password 

 email: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το email του συνδρομητή που ζήτησε υπενθύμιση κωδικού  

 ip: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ip του συνδρομητή που ζήτησε υπενθύμιση κωδικού 

 date_request: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ημερομηνία που ζητήθηκε υπενθύμιση κωδικού από 

τον συνδρομητή 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cus είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus_forgot_password` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `email` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `ip` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `date_request` datetime DEFAULT NULL 
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PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=184 ; 

Πίνακας cash 

Ο πίνακας cash δημιουργήθηκε για να αποθηκεύονται οι λογαριασμοί στους οποίους γίνονται οι πληρωμές 

από τους συνδρομητές 

Εικόνα 4-6: Πίνακας cash  
 

Ο παραπάνω πίνακας cash περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cash 

 descr: αριθμός λογαριασμού στον οποίο γίνονται οι πληρωμές 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cash είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cash` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

Πίνακας cash_mov 

Ο πίνακας cash_mov αποθηκεύει όλες τις ταμειακές κινήσεις που γίνονται από το διαχειριστή για τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας 
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Εικόνα 4-7: Πίνακας cash_mov 
 

Ο παραπάνω πίνακας cash_mov περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cash_mov 

 cash_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα cash και μας δείχνει τον τραπεζικό 

λογαριασμό που έγινε κάποια χρηματική κίνηση  

 user_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα user και μας δείχνει ποιος έκανε την 

χρηματική κίνηση 

 move_date: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ημερομηνία που έγινε η κίνηση 

 xreosi: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η χρέωση που έγινε 

 pistosi: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πίστωση που έγινε 

 aitiologia: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η αιτιολογία που έγινε η κίνηση 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cash_mov είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cash_mov` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `cash_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `user_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `cus_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `mov_date` date DEFAULT NULL, 

  `xreosi` float DEFAULT '0', 

  `pistosi` float DEFAULT '0', 

  `aitiologia` varchar(100) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_cash_mov_cash_id_idx` (`cash_id`), 

  KEY `fk_cash_mov_user_id_idx` (`user_id`), 

  KEY `fk_cash_mov_cus_id_idx` (`cus_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 

Πίνακας cus_levels 

Ο πίνακας cus_levels αφορά τους καθηγητές και δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης των μαθητών στα οποία μπορεί να διδάξει ο καθηγητής 
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Εικόνα 4-8: Πίνακας cus_levels 
 

Ο παραπάνω πίνακας cus_levels περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cus_levels 

 cus_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα cus και μας δείχνει το id του συνδρομητή 

δηλαδή ποιος συνδρομητής είναι 

 level_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα level και μας δείχνει τη βαθμίδα της 

εκπαίδευσης που διδάσκει ο συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cash_mov είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus_levels` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `cus_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `level_id` int(11) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_cus_levels_cus_id_idx` (`cus_id`), 

  KEY `fk_cus_levels_level_id_idx` (`level_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1200 ; 

Πίνακας cus_perioxi_dimos 

Ο πίνακας cus_perioxi_dimos δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει τις περιοχές και τους δήμους στις οποίες 

ο συνδρομητής κάνει μαθήματα 
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Εικόνα 4-9: Πίνακας cus_perioxi_dimos 
 

Ο παραπάνω πίνακας cus_perioxi_dimos περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cus_perioxi_dimos 

 cus_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα cus και  δείχνει το id του συνδρομητή 

δηλαδή ποιος συνδρομητής είναι 

 which: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία που δείχνει αν ο συνδρομητής χρησιμοποίησε 

και την δεύτερη επιλογή για περιοχή / δήμο 

 perioxi_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα περιοχή και δείχνει την περιοχή που 

διδάσκει ο συνδρομητής 

 dimos_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα δήμος και δείχνει τον δήμο που διδάσκει 

ο συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cus_perioxi_dimos είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus_perioxi_dimos` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `cus_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `which` int(11) DEFAULT NULL, 

  `perioxi_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `dimos_id` int(11) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id` (`id`), 

  KEY `cus_id` (`cus_id`), 

  KEY `dimos_id` (`dimos_id`), 

  KEY `id_idx` (`perioxi_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6502 ; 

Πίνακας cus_subjects 

Ο πίνακας cus_subjects δημιουργήθηκε για να αποθηκεύονται σε αυτόν τα μαθήματα που διδάσκει ο 

συνδρομητής 
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Εικόνα 4-10: Πίνακας cus_subjects 
 

Ο παραπάνω πίνακας cus_subjects περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cus_subjects 

 cus_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα cus και  δείχνει το id του συνδρομητή 

δηλαδή ποιος συνδρομητής είναι 

 subject_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα subject και δείχνει ποια μαθήματα 

διδάσκει ο συνδρομητής 

 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cus_subjects είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus_subjects` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `cus_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `subject_id` int(11) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_cus_subjects_cus_id_idx` (`cus_id`), 

  KEY `fk_cus_subject_subject_id_idx` (`subject_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1869 ; 

Πίνακας cus_temp_id 

Ο πίνακας cus_temp_id δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει έναν κωδικό id. Κάθε φορά που κάποιος 

επισκέπτης κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα αυτόματα του δίνεται ένας κωδικός id. Αυτός ο κωδικός 

αποθηκεύεται στο πίνακα cus_temp_id. 
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Εικόνα 4-11: Πίνακας cus_temp_id 

 

Ο παραπάνω πίνακας cus_temp_id περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cus_temp_id 

 is_used: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο κωδικός (id) χρησιμοποιείται. 

Κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης μπαίνει στην ιστοσελίδα του δίνεται ένας κωδικός id. Στο 

πεδίο αυτό καταγράφεται ποιοι κωδικοί έχουν δοθεί. 

 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cus_temp_id είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus_temp_id` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `is_used` int(11) DEFAULT '0' 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

Πίνακας dimos 

Ο πίνακας  dimos δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει τον δήμο στον οποίο διδάσκει ο συνδρομητής 

Εικόνα 4-12: Πίνακας dimos 
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Ο παραπάνω πίνακας dimos περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

dimos 

 perioxi_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα perioxi που δείχνει την περιοχή που 

διδάσκει ο συνδρομητής 

 perioxi_descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ονομασία της ευρύτερης περιοχής στην οποία 

διδάσκει ο συνδρομητής 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο δήμος στον οποίο διδάσκει ο συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα dimos είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dimos` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `perioxi_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `perioxi_descr` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `fk_dimos_perioxi_id_idx` (`perioxi_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=338 ; 

Πίνακας epipedo_spoudon 

Ο πίνακας epipedo_spoudon δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει το επίπεδο σπουδών του συνδρομητή. 

Εικόνα 4-13: Πίνακας epipedon_spoudon 

 

Ο παραπάνω πίνακας epipedo_spoudon περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

epipedon_spoudon 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός που αντιστοιχεί στο επίπεδο σπουδών του 

συνδρομητή 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το επίπεδο σπουδών του συνδρομητή 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα dimos είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `epipedo_spoudon` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; 
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Πίνακας ilikia 

Ο πίνακας ilikia δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει την πιθανή ηλικία του συνδρομητή. 

Εικόνα 4-14: Πίνακας ilikia 

 

Ο παραπάνω πίνακας ilikia περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

ilikia 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός που αντιστοιχεί στο πιθανό επίπεδο ηλικίας  του 

συνδρομητή 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το πιθανό επίπεδο ηλικίας του συνδρομητή 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα ilikia είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ilikia` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 

Πίνακας levels 

Ο πίνακας levels δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει το επίπεδο της βαθμίδας που μπορεί να διδάξει ο 

συνδρομητής. 
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Εικόνα 4-15: Πίνακας levels 

 

Ο παραπάνω πίνακας levels περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

levels 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός που αντιστοιχεί στη βαθμίδα εκπαίδευσης  που 

μπορεί να διδάξει ο συνδρομητής 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η βαθμίδα εκπαίδευσης που μπορεί να διδάξει ο συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα levels είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `levels` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 

Πίνακας pay_method 

Ο πίνακας pay_method δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει την μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο 

συνδρομητής 

    

Εικόνα 4-16: Πίνακας pay_method 
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Ο παραπάνω πίνακας pay_method περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

pay_method 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο τρόπος πληρωμής που ακολούθησε ο συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα pay_method είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pay_method` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 

Πίνακας perioxi 

Ο πίνακας perioxi δημιουργήθηκε για να αποθηκεύσει τις πιθανές περιοχές που μπορεί να 

διδάξει ο συνδρομητής 

 

 
Εικόνα 4-17: Πίνακας perioxi 

 
Ο παραπάνω πίνακας perioxi περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

perioxi 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός που αντιστοιχεί στις πιθανές περιοχές που 

μπορεί να διδάξει ο συνδρομητής 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πιθανή περιοχή που μπορεί να διδάξει ο συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα perioxi είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `perioxi` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=30 ; 
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Πίνακας potential_subscribers 

Ο πίνακας potential_subscribers δημιουργήθηκε για να αποθηκεύσει διάφορα στοιχεία των πιθανών 

συνδρομητών όπως αυτά υπήρχαν σε ανταγωνιστικές ιστοσελίδες 

 

Εικόνα 4-18: Πίνακας potential_subscribers 

 
Ο παραπάνω πίνακας potential_subscribers περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 psub_id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του 

πίνακα potential_subscribers 

 name: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του πιθανού συνδρομητή 

 email: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το email του πιθανού συνδρομητή 

 phone: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το τηλέφωνο του πιθανού συνδρομητή 

 competition_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id που αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική 

ιστοσελίδα όποτε ο διαχειριστής γνωρίζει σε ποια ανταγωνιστική ιστοσελίδα είναι γραμμένος ο 

πιθανός συνδρομητής 

 sex: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το φύλο του πιθανού συνδρομητή 

 is_cus: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο πιθανός συνδρομητής ε΄χει κάνει 

εγγραφή στην ιστοσελίδα 

 wants_diagrafi: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο πιθανός συνδρομητής 

θέλει να διαγραφεί από τη λίστα του email marketing ή του sms marketing 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα potential_subscribers είναι η εξής 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `potential_subscribers` ( 

`psub_id` int(11) NOT NULL, 

  `name` varchar(120) DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `competition_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `sex` int(11) DEFAULT NULL, 

  `is_cus` int(11) DEFAULT '0', 

  `wants_diagrafi` int(11) DEFAULT '0' 

PRIMARY KEY (`psub_id`), 
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  KEY `fk_potential_subs_competition_id_idx` (`competition_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6098 ; 

Πίνακας proipiresia 

Ο πίνακας proipiresia δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει την πιθανή προϋπηρεσία που μπορεί 

να έχει ο συνδρομητής 

 

 Εικόνα 4-19: Πίνακας proipiresia 

 

Ο παραπάνω πίνακας proipiresia περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

proipiresia 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο προϋπηρεσίας 

του πιθανού συνδρομητή 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το επίπεδο προϋπηρεσίας του πιθανού συνδρομητή 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα proipiresia είναι η εξής 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proipiresia` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 

Πίνακας sex 

Ο πίνακας sex δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει το φύλο των πιθανών συνδρομητών δηλαδή αν είναι 

άντρας ή γυναίκα 
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Εικόνα 4-20: Πίνακας sex 

 
Ο παραπάνω πίνακας sex περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

sex 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στο φύλο του πιθανού 

συνδρομητή 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το φύλο του πιθανού συνδρομητή 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα sex είναι η εξής 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sex` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

Πίνακας subject 

Ο πίνακας subject δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει τα μαθήματα που μπορεί να διδάξει ο πιθανός 

συνδρομητής 
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Εικόνα 4-21: Πίνακας subject 

 
Ο παραπάνω πίνακας subject περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

subject 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στο μάθημα που μπορεί να 

διδάξει ο πιθανός συνδρομητής 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το μάθημα που μπορεί να διδάξει ο πιθανός συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα subject είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `subject` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(45) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=46 ; 

Πίνακας sxoles 

Ο πίνακας sxoles δημιουργήθηκε για να αποθηκεύσει τη σχολή από την οποία έχει αποφοιτήσει ο πιθανός 

συνδρομητής 
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Εικόνα 4-22: Πίνακας sxoles 

 

Ο παραπάνω πίνακας sxoles περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

sxoles 

 code: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ένας κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στη σχολή που μπορεί να 

έχει τελειώσει ο πιθανός συνδρομητής 

 descr: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η σχολή που μπορεί να έχει τελειώσει ο πιθανός συνδρομητής 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα sxoles είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sxoles` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `descr` varchar(100) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=46 ; 

Πίνακας users 

Ο πίνακας users δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Έτσι σε αυτόν το 

πίνακα έχει διάφορα στοιχεία που θα δούμε παρακάτω για το ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί το admin 

page. 
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Εικόνα 4-23: Πίνακας users 

 

Ο παραπάνω πίνακας users περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

users 

 uuname: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του πιθανού διαχειριστή του admin page 

 upassword: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο κωδικός του πιθανού διαχειριστή του admin page 

 is_admin: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν έχει δικαιώματα κάποιος να είναι 

admin 

 active: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν κάποιος είναι ενεργός admin στο 

admin page της ιστοσελίδας 

 name: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή  

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα users είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `uuname` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `upassword` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `is_admin` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `active` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `name` varchar(80) DEFAULT NULL 

PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=17 ; 

Πίνακας user_rights 

Ο πίνακας user_rights δημιουργήθηκε για να αποθηκεύσει τις λειτουργίες που μπορεί να κάνει ο 

διαχειριστής στο admin page της ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 4-24: Πίνακας user_rights 

 
Ο παραπάνω πίνακας user_rights περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία: 

 users_id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του 

πίνακα user_rights. Το πεδίο user_id αντιστοιχεί στο id του πίνακα users 

 profile: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το ποιος διαχειριστής μπορεί να δει τη 

πρώτη σελίδα του admin page 

 potential_subscribers: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία πιθανοί συνδρομητές του admin page  

 cus: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να 

διαχειριστεί την κατηγορία πελάτες στο admin page 

 cus_comments: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία σχόλια μαθητών στο admin page 

 cus_mov: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να 

διαχειριστεί την κατηγορία κινήσεις πελατών στο admin page 

 cus_payment_reminder: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία υπενθύμιση πληρωμής του admin page  

 stats_per_cus: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία στατιστικά στο admin page 
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 marketing_sms: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία  marketing sms στο admin page 

 marketing email: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία marketing email του admin page  

 cash: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να 

διαχειριστεί την κατηγορία ταμείο στο admin page 

 cash_mov: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να 

διαχειριστεί την κατηγορία ταμειακές κινήσεις στο admin page 

 setup_users: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία χρήστες του admin page  

 setup_user_rights: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία δικαιώματα χρηστών στο admin page 

 setup_perioxi: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία περιοχές στο admin page 

 setup_dimoi: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία δήμοι του admin page  

 setup_subjects: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία μαθήματα στο admin page 

 setup_levels: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία επίπεδα μαθητή στο admin page 

 setup_sxoli: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία ιδρύματα σπουδών του admin page  

 setup_proipiresia: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία προϋπηρεσία στο admin page 

 setup_ilikia: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει δικαίωμα 

να διαχειριστεί την κατηγορία ηλικία στο admin page 

 setup_epipedo_spoudon: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής 

έχει δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία επίπεδο σπουδών του admin page  

 setup_competition: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία ανταγωνισμός στο admin page 

 setup_pay_method: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν ο διαχειριστής έχει 

δικαίωμα να διαχειριστεί την κατηγορία τρόποι πληρωμής στο admin page 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα user_rights είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_rights` ( 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `profile` int(11) DEFAULT '1', 

  `potential_subscribers` int(11) DEFAULT '1', 

  `cus` int(11) DEFAULT '1', 

  `cus_mov` int(11) DEFAULT '1', 

  `cus_payment_reminder` int(11) DEFAULT '1', 

  `stats` int(11) DEFAULT '1', 

  `marketing_sms` int(11) DEFAULT '1', 

  `marketing_email` int(11) DEFAULT '1', 

  `cash` int(11) DEFAULT '1', 

  `cash_mov` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_users` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_users_rights` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_perioxi` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_dimoi` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_subjects` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_levels` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_sxoli` int(11) DEFAULT '1', 
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  `setup_proipiresia` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_ilikia` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_epipedo_spoudon` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_competition` int(11) DEFAULT '1', 

  `setup_pay_method` int(11) DEFAULT '1' 

PRIMARY KEY (`user_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

Πίνακας cus_comments 

Ο πίνακας cus_comments δημιουργήθηκε για να μπορεί ο μαθητής να γράφει σχόλια στο προφίλ του 

καθηγητή. Ο μαθητής μπορεί να μπαίνει στο προφίλ του καθηγητή και πηγαίνοντας στο αντίστοιχο πεδίο 

να γράφει σχόλια για το πόσο καλός ή όχι ήταν ο καθηγητής που του έκανε μάθημα. 

 

Εικόνα 4.25: Πίνακας cus_comments 
 

Ο παραπάνω πίνακας cus_commnets περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία 

 id: είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα 

cus_comments 

 cus_id: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το id του πίνακα cus και  δείχνει το id του συνδρομητή 

δηλαδή ποιος συνδρομητής είναι 

 author: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του μαθητή που γράφει το σχόλιο 

 hmer: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ημερομηνία και η ώρα που γίνεται το σχόλιο από τον 

μαθητή 

 comments: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το σχόλιο που κάνει ο μαθητής 

 approved: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται αν το σχόλιο έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή και μπορεί 

να δημοσιοποιηθεί 

 reviewed: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται αν το σχόλιο έχει διαβαστεί από τον διαχειριστή έτσι 

ώστε να πάρει την έγκριση για δημοσίευση στην ιστοσελίδα 

Η εντολή SQL για τη δημιουργία του πίνακα cus_comments είναι η εξής: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cus_comments` ( 

`id` int(11) NOT NULL, 

  `cus_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `author` varchar(85) DEFAULT NULL, 

  `hmer` datetime DEFAULT NULL, 
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  `comments` longtext 

`approved` int(11) DEFAULT '1', 

  `reviewed` int(11) DEFAULT '0' 

PRIMARY KEY (`id`) 

  KEY `fk_cus_comments_cus_id_idx` (`cus_id`), 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=20 ; 
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5    ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Για να μπορέσει κάποιος να δει τη σελίδα ή να γίνει συνδρομητής της αρκεί να έχει έναν υπολογιστή με 

σύνδεση στο διαδίκτυο και να πληκτρολογήσει σε ένα φυλλομετρητή τη διεύθηνση www.idietera.net. Η 

αντίστοιχη διεύθυνση για το Admin Page είναι www.idietera.net/admin την οποία όμως διαχειρίζεται μόνο 

ο διαχειριστής της ιστοσελίδας. Αν θέλει κάποιος να διαχειριστεί τοπικά την ιστοσελίδα μπορεί να 

πληκτρολογήσει www.localhost/ptixiaki για να δει την ιστοσελίδα και www.localhost/ptixiaki/admin για 

να δει το Admin Page της ιστοσελίδας όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.  

5.1    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στον κατάλογο \ptixiaki του cd περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας. Η εφαρμογή είναι 

διαδικτυακή οπότε για να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος ένας web server στον 

υπολογιστή μας ( παράδειγμα ο Apache ). 

5.1.1    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ XAMPP 

Η εφαρμογή xampp είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης ιστοσελίδων. Περιέχει τον web server Apache, την 

γλώσσα PHP καθώς και τη βάση δεδομένων mysql. Τέλος στο xampp περιέχεται και η εφαρμογή 

PHPMyAdmin που με τη βοήθειά της χειρίζεται ο χρήστης τη βάση δεδομένων του. 

Η xampp είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:  www.apachefriends.org/index.html . Η 

εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη. Μετά την εγκατάσταση δημιουργείται ο κατάλογος c:\xampp\htdocs 

που μέσα σε αυτόν αποθηκεύονται τα project του χρήστη.  

5.1.2    ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αφού εγκατασταθεί η xampp πρέπει να αντιγραφούν τα αρχεία της εφαρμογής. Έτσι πρέπει να γίνει 

αντιγραφή-επικόλληση του φακέλου με το όνομα ptixiaki από το cd στο κατάλογο htdocs του υπολογιστή 

που έχει δημιουργηθεί αυτόματα μετά την εγκατάσταση της xampp.  

Η βάση δεδομένων της ιστοσελίδας βρίσκεται στο αρχείο με όνομα idietera.sql στο cd. Ο χρήστης 

ανοίγει το control panel της xampp και πατάει στο Admin της SQL. Στην οθόνη εμφανίζεται  το περιβάλλον 

διαχείρισης των βάσεων δεδομένων. Επιλέγουμε το κουμπί Εισαγωγή που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού 

στη αρχή της οθόνης και έπειτα πατάμε το κουμπί Επιλογή αρχείου. Επιλέγουμε το αρχείο idietera.sql και 

πατάμε Άνοιγμα. Η βάση είναι έτοιμη για χρήση μαζί με τους πίνακες που περιέχει.     

5.2    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

5.2.1    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ADMIN PAGE ) 

Για να εισέλθει στο σύστημα διαχείρισης ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τη σελίδα 

http://localhost/ptixiaki/admin συμπληρώνοντας στη φόρμα το UserName και το Password.  

 

http://www.idietera.net/
http://www.idietera.net/admin
http://www.localhost/ptixiaki
http://www.localhost/ptixiaki/admin
http://www.apachefriends.org/index.html
http://localhost/ptixiaki/admin


Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                              Κρεκούζος Αθανάσιος 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας εγγραφής και εύρεσης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης για παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων  
                                                                                                                                                                                        56 

 

Εικόνα 5-1: Admin Page-Login Form 

 

Στη σελίδα που ανοίγει εμφανίζεται το κυρίως μενού του συστήματος διαχείρισης. Το κυρίως μενού 

αποτελείται από ένα dropdown menu που βρίσκεται στη πρώτη γραμμή της σελίδας. Στο μενού αυτό ο 

διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε: 

 αρχική σελίδα, που οδηγείται στην αρχική σελίδα του συστήματος διαχείρισης 

 πιθανοί συνδρομητές, που οδηγείται στους πιθανούς συνδρομητές της ιστοσελίδας  

 πελάτες, που οδηγείται στο αρχείο πελατών, στις κινήσεις πελατών και στην υπενθύμιση 

πληρωμής των πελατών 

 στατιστικά  

 marketing, που οδηγείται στο email marketing και στο sms marketing 

 οικονομικά, που οδηγείται στο ταμείο και στις ταμειακές κινήσεις 

 ρυθμίσεις, που οδηγείται στο χρήστες, περιοχές, δήμοι, μαθήματα, επίπεδα μαθητή, ιδρύματα 

σπουδών, προϋπηρεσία, επίπεδο σπουδών, ηλικία, ανταγωνισμός και τρόποι πληρωμής 
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Εικόνα 5-2: Admin Page- Αρχική σελίδα 

5.2.2    ΠΙΘΑΝΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

Επιλέγοντας ο διαχειριστής τους πιθανούς συνδρομητές ανοίγει η σελίδα με τους πιθανούς συνδρομητές 

της ιστοσελίδας. Όλοι οι πιθανοί συνδρομητές είναι σε ένα πίνακα που αποτελείται από τα πεδία: 

 ΚΩΔ, είναι ο αύξων αριθμός της εγγραφής 

 ΟΝΟΜΑ, είναι το ονοματεπώνυμο της εγγραφής 

 EMAIL, είναι το email του  

 PHONE, είναι το τηλέφωνό του  

 MALE=TIK, αν είναι άνδρας ή γυναίκα 

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, είναι η ανταγωνιστική ιστοσελίδα από την οποία βρέθηκαν τα στοιχεία του 

 ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΑΤΗΣ, αν ο πιθανός συνδρομητής είναι και πελάτης της ιστοσελίδας 

 ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, αν ζητηθεί από τον πιθανό συνδρομητή να διαγραφεί από τη λίστα για 

οποιονδήποτε λόγο 

Εικόνα 5-3: Πιθανοί συνδρομητές    
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Τα στοιχεία των πιθανών συνδρομητών βρέθηκαν από ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και έγινε αναλυτική 

καταχώρηση που βοήθησε στην αποστολή προωθητικών μηνυμάτων email και sms για τη διαφήμιση της 

ιστοσελίδας. 

Στη τελευταία γραμμή του πίνακα έχει μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση ή 

στην επεξεργασία των εγγραφών που έχουν γίνει σε αυτόν και θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω: 

Εικόνα 5-4: Εργαλεία  

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του κωδικού, 

όνομα, email, phone, male=tik, ανταγωνισμό, αν είναι πελάτης, αν θέλει διαγραφή. Επίσης η αναζήτηση 

μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να 

κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα 

αποτελέσματα που θέλει. 

Εικόνα 5-5: Πιθανοί συνδρομητές-Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή ενός πιθανού συνδρομητή. Αφού συμπληρώσει τα 

πεδία κωδικός, όνομα, email, phone, male=tik, ανταγωνισμός τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει 

καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να 

ακυρώσει την εγγραφή. 
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Εικόνα 5-6: Πιθανοί συνδρομητές- Εισαγωγή εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(κωδικός, όνομα, email, phone, male=tik, ανταγωνισμός, είναι πελάτης, θέλει διαγραφή) μιας εγγραφής. 

Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί 

άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια 

να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή. 
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Εικόνα 5-7: Πιθανοί συνδρομητές- Επεξεργασία εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή. 

Εικόνα 5-8: Πιθανοί συνδρομητές- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι ε εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5-9: Πιθανοί συνδρομητές- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 
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Εικόνα 5-10: Πιθανοί συνδρομητές- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

 
Εικόνα 5-11: Πιθανοί συνδρομητές- Εξαγωγή EXCEL 

 

Ο πίνακας πιθανοί συνδρομητές δημιουργήθηκε καταγράφοντας τα στοιχεία καθηγητών που υπήρχαν σε 

παρόμοιες ιστοσελίδες. Έτσι μετά παίρνοντας το email και το τηλέφωνό τους δημιουργήθηκαν δυο 

ξεχωριστά αρχεία ένα που είχε μέσα τα email και ένα άλλο που είχε τα κινητά τηλέφωνα. Στη συνέχεια 

έγινε διαφημιστική ενημέρωση για την λειτουργία της ιστοσελίδας. 

5.2.3    ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Δίπλα ακριβώς από τους πιθανούς συνδρομητές στο μενού του admin page υπάρχει η κατηγορία 

ΠΕΛΑΤΕΣ. Πατώντας στους ΠΕΛΑΤΕΣ εμφανίζεται ένας πίνακας με όνομα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                              Κρεκούζος Αθανάσιος 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας εγγραφής και εύρεσης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης για παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων  
                                                                                                                                                                                        62 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ που έχει αποθηκευμένους όλους τους πελάτες της ιστοσελίδας. Ο πίνακας αυτός 

αποτελείται από 12 πεδία τα οποία είναι: 

 ΚΩΔ, ο κωδικός id του συνδρομητή 

 ΕΝΕΡΓΟΣ, που δείχνει αν ο συνδρομητής είναι ενεργός ή όχι 

 ΕΠΩΝΥΜΟ, το επώνυμο του συνδρομητή 

 ΟΝΟΜΑ, το όνομα του συνδρομητή 

 EMAIL, το email του συνδρομητή 

 PASSWORD, ο κωδικός του συνδρομητή 

 ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΓΓΡΑΦΗΣ, την ημερομηνία που έκανε την εγγραφή ο συνδρομητής 

 ΠΛΗΡΩΣΕ, δείχνει αν έχει πληρώσει τη συνδρομή 

 ΠΟΣΟ ΠΛΗΡ., το ποσό που έχει πληρώσει ο συνδρομητής 

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡ., ο τρόπος πληρωμής του συνδρομητή 

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ PHOTO, η ημερομηνία που έβαλε φωτογραφία στην ιστοσελίδα 

 PHOTO OK, δείχνει αν η φωτογραφία έχει υποστεί τη κατάλληλη μορφοποίηση για να μικρύνει 

το μέγεθός της ή αν έχει γίνει έλεγχος για το αν η φωτογραφία εμφανίζεται στην ιστοσελίδα 

 
Εικόνα 5-12: Αρχείο πελατών 

 

Ο χρήστης χρησιμοποιώντας πάλι ορισμένα εργαλεία μπορεί να κάνει διάφορες σημαντικές αλλαγές στο 

πίνακά του όπως θα δούμε παρακάτω: 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να 

αναζητήσει μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση 

του κωδικού, ενεργός, επώνυμο, όνομα, email, password, ημερ/νια εγγραφής, πλήρωσε, ποσό πληρωμής, 

τρόπος πληρωμής, ημερ/νια photo, photo ok. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει 

και με διάφορα φίλτρα. Πρώτα ο χρήστης επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά 

βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 
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Εικόνα 5-13: Αρχείο πελατών- Αναζήτηση 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο 

κουμπί. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα 

τα πεδία (κωδικού, ενεργός, επώνυμο, όνομα, email, password, ημερ/νια εγγραφής, πλήρωσε, ποσό 

πληρωμής, τρόπος πληρωμής, ημερ/ναι photo, photo ok) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει 

το κουμπί καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές 

που έκανε. Επίσης στα αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την 

προηγούμενη εγγραφή. 
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Εικόνα 5-14: Αρχείο πελατών- Επεξεργασία εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή. 
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Εικόνα 5-15: Αρχείο πελατών- View Record  

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής 

που εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

Εικόνα 5-16: Αρχείο πελατών- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Πατώντας την Υπενθύμιση πληρωμής ο διαχειριστής ξεκινάει μια διαδικασία αποστολής email που στόχο 

έχουν να υπενθυμίσουν στους χρήστες την ετήσια πληρωμή τους. Η διαδικασία είναι η εξής: εξάγετε ένα 

.txt αρχείο που σε κάθε γραμμή του έχει ένα μοναδικό email. Τα email αυτά δεν είναι πελάτες ούτε έχουν 

ζητήσει διαγραφή από τη λίστα. Έπειτα αυτή η λίστα εισάγεται σε ένα άλλο software στο 

www.mailstudio.gr. Εκεί δημιουργείται μια καμπάνια email με το τι θέλει ο διαχειριστής να στείλει προς 

τους χρήστες που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους. 

ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Επιλέγοντας ο διαχειριστής τα σχόλια μαθητών ανοίγει η σελίδα με τα σχόλια που έχουν γίνει από τους 

μαθητές στο προφίλ των εκπαιδευτικών της ιστοσελίδας. Όλα τα σχόλια είναι σε ένα πίνακα που 

αποτελείται από τα πεδία: 

 ΚΩΔ, είναι ο αύξων αριθμός της εγγραφής 

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, είναι ο καθηγητής στον οποίο αντιστοιχεί το σχόλιο 

 AUTHOR, είναι το όνομα του μαθητή που γράφει το σχόλιο  

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ, είναι η ημερομηνία που έγινε το σχόλιο  

 ΣΧΟΛΙΟ, είναι το κείμενο του σχολίου που έκανε ο μαθητής 

 APPROVED, αν έχει την έγκριση από τον διαχειριστή να εμφανιστεί το σχόλιο 

 REVIEWED, αν διαβάστηκε το σχόλιο από τον διαχειριστή 

Εικόνα 5-17: Σχόλια μαθητών    

 

Στη τελευταία γραμμή του πίνακα έχει μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση ή στην 

επεξεργασία των εγγραφών που έχουν γίνει σε αυτόν και θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω: 

Εικόνα 5-18: Εργαλεία  

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του κωδικού, 

καθηγητής, author, ημερομηνία, σχόλιο, approved, reviewed. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά 

μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά 

βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

http://www.mailstudio.gr/
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Εικόνα 5-19: Σχόλια μαθητών-Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή ενός πιθανού συνδρομητή. Αφού συμπληρώσει τα 

πεδία κωδικ;ow, καθηγητής, author, ημερομηνία, σχόλιο, approved, reviewed τότε έχει δυο επιλογές να 

πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για 

να ακυρώσει την εγγραφή. 
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Εικόνα 5-20: Σχόλια μαθητών- Εισαγωγή εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(κωδικός, καθηγητής, author, ημερομηνία, σχόλιο, approved, reviewed) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια 

μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να 

ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην 

επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή. 
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Εικόνα 5-21: Σχόλια μαθητών- Επεξεργασία εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή. 

Εικόνα 5-22: Σχόλια μαθητών- View Record 
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Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5-23: Σχόλια μαθητών- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

Εικόνα 5-24: Σχόλια μαθητών- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

5.2.4    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Δίπλα ακριβώς από τους ΠΕΛΑΤΕΣ στο μενού του admin page υπάρχει η κατηγορία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ. 

Πατώντας στα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ εμφανίζεται ένας πίνακας με όνομα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ που έχει 

αποθηκευμένους όλους τους πελάτες της ιστοσελίδας και δείχνει τις επισκέψεις που έχουν γίνει στο 

προφίλ τους. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τα εξής πεδία: 

 ΚΩΔ, ο κωδικός id του συνδρομητή 

 ΕΝΕΡΓΟΣ, που δείχνει αν ο συνδρομητής είναι ενεργός ή όχι 

 ΕΠΩΝΥΜΟ, το επώνυμο του συνδρομητή 

 ΟΝΟΜΑ, το όνομα του συνδρομητή 

 EMAIL, το email του συνδρομητή 

 ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΓΓΡΑΦΗΣ, την ημερομηνία που έκανε την εγγραφή ο συνδρομητής 

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, δείχνει τις επισκέψεις που έχει το προφίλ του καθηγητή 
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Εικόνα 5-25: Στατιστικά 

 

Ο χρήστης χρησιμοποιώντας πάλι ορισμένα εργαλεία μπορεί να κάνει διάφορες σημαντικές αλλαγές στο 

πίνακά του όπως θα δούμε παρακάτω: 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να 

αναζητήσει μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση 

του κωδικού, ενεργός, επώνυμο, όνομα, ημερ/νια εγγραφής, επισκέψεις. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα 

πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. Πρώτα ο χρήστης επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να 

κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα 

αποτελέσματα που θέλει. 

 

Εικόνα 5-26: Στατιστικά- Αναζήτηση 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο 
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κουμπί. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα 

τα πεδία (κωδικού, ενεργός, επώνυμο, όνομα, email, ημερ/νια εγγραφής,επισκέψεις) μιας εγγραφής. Στη 

συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο 

για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να 

πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή. 

 

Εικόνα 5-27: Στατιστικά - Επεξεργασία εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή. 

 
Εικόνα 5-28: Στατιστικά - View Record  
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Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής 

που εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

Εικόνα 5-29: Στατιστικά - Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

5.2.5    MARKETING 

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης διαχειρίζεται τη προώθηση και διαφήμιση της σελίδας μέσω μηνυμάτων. 

Μπορεί να στείλει δυο είδη μηνυμάτων. Μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου ή μηνύματα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email ). Τα email και οι αριθμοί των κινητών είναι στον πίνακα πιθανοί 

συνδρομητές.  

EMAIL 

Πατώντας ο χρήστης το EMAIL αυτόματα κατεβαίνει ένα αρχείο το email_list.txt με όλα τα email των 

πιθανών συνδρομητών. Στη συνέχεια στέλνεται αυτόματα διαφημιστικό κείμενο σε όλα τα email για τη 

προώθηση της ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 5-30: Αρχείο email_list.txt 

 

 

SMS 

Παρόμοια διαδικασία γίνεται και με το πάτημα στο MARKETING – SMS. Ο χρήστης πατώντας το sms 

αποθηκεύεται στον υπολογιστή ένα αρχείο το sms_list.txt όπου στο αρχείο αυτό υπάρχουν αποθηκευμένα 

όλα τα κινητά τηλέφωνα των πιθανών συνδρομητών. Στη συνέχεια μέσω εφαρμογής τηλεφώνου γίνεται η 

αποστολή διαφημιστικού sms προς όλους τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων. 
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 Εικόνα 5-31: Αρχείο sms_list.txt 

 

5.2.6    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Ο χρήστης στο μενού ρυθμίσεις μπορεί να διαχειριστεί αρκετά πράγματα που αφορούν την ιστοσελίδα 

όπως περιοχές που αφορούν: χρήστες, περιοχές, δήμοι, μαθήματα, επίπεδα μαθητή, ιδρύματα σπουδών, 

προϋπηρεσία, επίπεδο σπουδών, ηλικία, ανταγωνισμός, τρόποι πληρωμής. 
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ΧΡΗΣΤΕΣ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει ποιοι 

χρήστες είναι ενεργοί διαχειριστές. Στο σημείο αυτό ουσιαστικά ορίζονται ποιοι θα είναι οι διαχειριστές 

της ιστοσελίδας. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τέσσερα πεδία τα οποία είναι: 

 ΚΩΔ, κωδικός χρήστη 

 ΟΝΟΜΑ, όνομα χρήστη 

 USERNAME, το username όταν κάνει login  

 ΕΝΕΡΓΟΣ, αν είναι ενεργός διαχειριστής ή όχι 

Εικόνα 5-32: Χρήστες 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5-33: Χρήστες- Εργαλεία 

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του κωδικού, 

όνομα, username, ενεργός. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα 

φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος 

πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 
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Εικόνα 5-34: Χρήστες- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή ενός διαχειριστή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία 

κωδικός, όνομα, username, password, ενεργός τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και 

αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

Εικόνα 5-35: Χρήστες- Εισαγωγή Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(κωδικός, όνομα, username, password, ενεργός) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί 

καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. 

Επίσης στα αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη 

εγγραφή 
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Εικόνα 5-36: Χρήστες- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5-37: Χρήστες- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι ε εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5-38: Χρήστες- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                              Κρεκούζος Αθανάσιος 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας εγγραφής και εύρεσης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης για παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων  
                                                                                                                                                                                        79 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

Εικόνα 5-39: Χρήστες toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει τις 

περιοχές που διδάσκουν οι πιθανοί συνδρομητές. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία τα οποία 

είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔ, ο κωδικός της περιοχής 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, η περιγραφή της περιοχής  

 
Εικόνα 5.40: Περιοχές 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.41: Περιοχές- Εργαλεία 

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 
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ΚΩΔ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. 

Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας 

το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.42: Περιοχές- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔ, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή 

που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5-43: Περιοχές- Εισαγωγή Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 
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(ΑΑ, ΚΩΔ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά 

μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.44: Περιοχές- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

Εικόνα 5.45: Περιοχές- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.46: Περιοχές- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 
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γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.47: Περιοχές- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΔΗΜΟΙ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΙ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει του δήμους 

που διδάσκουν οι πιθανοί συνδρομητές. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία τα οποία είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΠΕΡΙΟΧΗ, η περιοχή 

 ΔΗΜΟΣ, ο δήμος της περιοχής  

 
Εικόνα 5.48: Δήμοι 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.49: Δήμοι- Εργαλεία 
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Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ, ΔΗΜΟΣ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. 

Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας 

το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.50: Δήμοι- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΔΗΜΟΣ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή που 

έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.51: Δήμοι- Εισαγωγή Εγγραφής 
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Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(ΑΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΔΗΜΟΣ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά 

μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.52: Δήμοι- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.53: Δήμοι- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.54: Δήμοι- Διαγραφή 
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Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.55: Δήμοι- Toggle inline search  

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει τα 

μαθήματα που διδάσκουν οι πιθανοί συνδρομητές. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία τα οποία 

είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔ, ο κωδικός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το μάθημα  

 
Εικόνα 5.56: Μαθήματα 
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Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.57: Μαθήματα- Εργαλεία  

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΚΩΔ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΜΑΘΜΑΤΟΣ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με 

διάφορα φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και 

τέλος πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.58: Μαθήματα- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 
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Εικόνα 5.59: Μαθήματα- Εισαγωγή Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(ΑΑ, ΚΩΔ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί 

καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. 

Επίσης στα αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη 

εγγραφή 

 
Εικόνα 5.60: Μαθήματα- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 
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Εικόνα 5.61: Μαθήματα- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.62: Μαθήματα- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.63: Μαθήματα- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΤΗ 
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Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΤΗ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο 

βλέπει τα επίπεδα του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία 

τα οποία είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔΙΚΟΣ, ο κωδικός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, το επίπεδο εκπαίδευσης που διδάσκει  

 
Εικόνα 5.64: Επίπεδα μαθητή 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.65: Επίπεδα μαθητή- Εργαλεία 

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα 

φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος 

πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 
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Εικόνα 5.66: Επίπεδα μαθητή- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή 

που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.67: Επίπεδα μαθητή- Εισαγωγή Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση 

για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα 

αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 
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Εικόνα 5.68: Επίπεδα μαθητή- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.69: Επίπεδα μαθητή- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.70: Επίπεδα μαθητή- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 
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Εικόνα 5.71: Επίπεδα μαθητή- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο 

βλέπει τα επίπεδα του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία 

τα οποία είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔΙΚΟΣ, ο κωδικός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπούδασε ο συνδρομητής   

 
Εικόνα 5.72: Ιδρύματα σπουδών 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.73: Ιδρύματα σπουδών- Εργαλεία 

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 
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ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα 

φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος 

πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.74: Ιδρύματα σπουδών- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή 

που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.75: Ιδρύματα σπουδών- Εισαγωγή Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 
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(ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση 

για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα 

αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.76: Ιδρύματα σπουδών- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.77: Ιδρύματα σπουδών- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.78: Ιδρύματα σπουδών- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 
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Εικόνα 5.79: Ιδρύματα σπουδών- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει τα 

επίπεδα του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία τα οποία 

είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔΙΚΟΣ, ο κωδικός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, η προϋπηρεσία του συνδρομητή 

 
Εικόνα 5.80: Προϋπηρεσία  

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.81: Προϋπηρεσία- Εργαλεία 

 

Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 
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ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα 

φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος 

πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.82: Προϋπηρεσία- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή 

που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.83: Προϋπηρεσία- Εισαγωγή Εγγραφής   

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 
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(ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση 

για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα 

αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.84: Προϋπηρεσία- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.85: Προϋπηρεσία- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.86: Προϋπηρεσία- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 
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γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.87: Προϋπηρεσία- Toggle inline search  

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο 

βλέπει τα επίπεδα του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία 

τα οποία είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔΙΚΟΣ, ο κωδικός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, το επίπεδο σπουδών του συνδρομητή 

 
Εικόνα 5.88: Επίπεδο σπουδών 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.89: Επίπεδο σπουδών- Εργαλεία 
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Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα 

φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος 

πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.90: Επίπεδο σπουδών- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή 

που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.91: Επίπεδο σπουδών- Εισαγωγή Εγγραφής 
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Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση 

για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα 

αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.92: Επίπεδο σπουδών- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.93: Επίπεδο σπουδών- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.94: Επίπεδο σπουδών- Διαγραφή 
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Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.95: Επίπεδο σπουδών- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΗΛΙΚΙΑ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΗΛΙΚΙΑ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει τα επίπεδα 

του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία τα οποία είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΚΩΔΙΚΟΣ, ο κωδικός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, το επίπεδο σπουδών του συνδρομητή 

 
Εικόνα 5.96: Ηλικία 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.97: Ηλικία- Εργαλεία 
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Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα 

φίλτρα. Πρώτα επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος 

πατώντας το κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.98: Ηλικία- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή 

που έκανε ή αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.99: Ηλικία- Εισαγωγή Εγγραφής 
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Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(ΑΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση 

για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα 

αριστερά μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.100: Ηλικία- Επεξεργασία Εγγρφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.101: Ηλικία-View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.102: Ηλικία- Διαγραφή 
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Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.103: Ηλικία- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο βλέπει 

τα επίπεδα του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία τα οποία 

είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΟΝΟΜΑ, το όνομα της ανταγωνιστικής σελίδας 

 URL, η διεύθυνση της ανταγωνιστικής ιστοσελίδας  

 
Εικόνα 5.104: Ανταγωνισμός  
 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.105: Ανταγωνισμός- Εργαλεία  
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Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΟΝΟΜΑ, URL. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. Πρώτα 

επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας το 

κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.106: Ανταγωνισμός- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ONOMA, URL 

τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή που έκανε ή 

αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.107: Ανταγωνισμός- Εισαγωγή- Εγγραφής 
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Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 

(ΑΑ, ΟΝΟΜΑ, URL) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά 

μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.108: Ανταγωνισμός- Επεξεργασία Εγγραφής 
 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.109: Ανταγωνισμός- View Record 

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.110: Ανταγωνισμός- Διαγραφή 
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Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 

 
Εικόνα 5.111: Ανταγωνισμός- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο διαχειριστής πατώντας στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο 

βλέπει τα επίπεδα του μαθητή που διδάσκει ο συνδρομητής. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία πεδία 

τα οποία είναι: 

 ΑΑ, αύξων αριθμός 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ποιο τρόπο πληρωμής χρησιμοποίησε 

 
Εικόνα 5.112: Τρόποι πληρωμής 

 

Στο κάτω αριστερό σημείο του πίνακα υπάρχει πάλι μια σειρά από εργαλεία που βοηθάνε στη καταχώρηση 

και  επεξεργασία. 

Εικόνα 5.113: Τρόποι πληρωμής- Εργαλεία 
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Ο χρήστης πατώντας το πρώτο εργαλείο ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει 

μέσα στο πίνακα κάποια εγγραφή που θέλει να εμφανίσει. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάση του ΑΑ, 

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ. Επίσης η αναζήτηση μέσα στα πεδία αυτά μπορεί να γίνει και με διάφορα φίλτρα. Πρώτα 

επιλέγει βάση το πεδίο που θέλει να κάνει αναζήτηση, μετά βάση του φίλτρου και τέλος πατώντας το 

κουμπί της εύρεσης θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

 

Εικόνα 5.114: Τρόποι πληρωμής- Αναζήτηση 

 

Πατώντας στο δεύτερο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο που ονομάζεται Εισαγωγή Εγγραφής. Σε αυτό 

το σημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει μια νέα εγγραφή. Αφού συμπληρώσει τα πεδία ΑΑ, ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ 

τότε έχει δυο επιλογές να πατήσει καταχώρηση και αυτόματα θα καταχωρηθεί η εγγραφή που έκανε ή 

αλλιώς να πατήσει άκυρο για να ακυρώσει την εγγραφή. 

 
Εικόνα 5.115: Τρόποι πληρωμής- Εισαγωγή Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το Επεξεργασία Εγγραφής. Σε αυτή τη 

περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλεγεί μια εγγραφή από το χρήστη και μετά να πατήσει τα αντίστοιχο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία Εγγραφής και ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα πεδία 
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(ΑΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) μιας εγγραφής. Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές ή το κουμπί άκυρο για να ακυρωθούν οι αλλαγές που έκανε. Επίσης στα αριστερά 

μπορεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια να πάει στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.116: Τρόποι πληρωμής- Επεξεργασία Εγγραφής 

 

Το επόμενο κουμπί βοηθάει τον χρήστη να δει μια επιλεγμένη εγγραφή. Έτσι πρώτα ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια εγγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί. Μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο με την ονομασία 

View Record που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

είτε να επιλέξει το κουμπί close για να κλείσει το παράθυρο είτε να πατήσει τα βελάκια που βρίσκονται 

κάτω αριστερά για να πάει στην επόμενη ή στην προηγούμενη εγγραφή 

 
Εικόνα 5.117: Τρόποι πληρωμής- View Record  

 

Προχωρώντας δίπλα υπάρχει το διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής. Ο χρήστης πάλι πρέπει πρώτα να επιλέξει 

μια εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί ανοίγει το παράθυρο διαγραφή. Μόλις ανοίξει ο χρήστης βλέπει 

την ερώτηση ΄΄Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;΄΄. Επιλέγοντας Ναι η εγγραφή που έχει επιλέξει θα 

διαγραφεί ενώ πατώντας Άκυρο δε θα γίνει η διαγραφή. 

Εικόνα 5.118: Τρόποι πληρωμής- Διαγραφή 

 

Το επόμενο κουμπί ονομάζεται Ανανέωση πίνακα και πατώντας το ο χρήστης κάνει μια ανανέωση στο 

πίνακα. Το διπλανό κουμπί ονομάζεται Toggle inline search και πατώντας το εμφανίζεται μια ακόμη 

γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης γράφοντας σε κάποιο από τα κενά πεδία της γραμμής που 

εμφανίστηκε κάνει αναζήτηση μιας εγγραφής βάση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται. 
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Εικόνα 5.119: Τρόποι πληρωμής- Toggle inline search 

 

Το τελευταίο από αυτή τη σειρά εργαλείων είναι το κουμπί που γράφει EXCEL και πατώντας το ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εγγραφές του πίνακα σε ένα αρχείο .xml. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 

το αρχείο και να επεξεργαστεί τις εγγραφές από το πρόγραμμα του Excel. 

5.3    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

Την ιστοσελίδα μπορεί να την επισκεφθεί οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο επισκέπτης 

πρέπει να ανοίξει έναν φυλλομετρητή και να πληκτρολογήσει την διεύθυνση www.idietera.net. Η σελίδα 

είναι προσβάσιμη και τοπικά στη διεύθυνση www.localhost/ptixiaki. Η εικόνα που θα εμφανιστεί στην 

οθόνη είναι η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας και είναι η παρακάτω: 

 

http://www.idietera.net/
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Εικόνα 5.120: Αρχική σελίδα 

 

 

Ο επισκέπτης βλέποντας την ιστοσελίδα μπορεί να κάνει τα εξής: 

ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΔΩ 

Αν ο επισκέπτης είναι μαθητής πατώντας στη καρτέλα ΄΄Βρείτε καθηγητή εδώ΄΄ μπορεί μέσα από μια 

αναζήτηση να βρει τον καθηγητή που επιθυμεί. Η αναζήτηση γίνεται μέσα από τέσσερα φίλτρα για να 

επιστρέψει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί να επιλέξει από μια μεγάλη κατηγορία 

μαθημάτων το μάθημα που θέλει να κάνει ιδιαίτερα ( παράδειγμα μαθηματικά, φυσική, αρχαία, 

πληροφορική, αγγλικά, χορό, μουσικό όργανο και άλλα), το επίπεδο εκπαίδευσης που βρίσκεται ( 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση), τη περιοχή που βρίσκεται ( η επιλογή γίνεται 

από γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος), τον δήμο/συνοικία που κατοικεί ( επιλέγοντας περιοχή 

εμφανίζονται όλοι οι δήμοι της περιοχής). Πατώντας το κουμπί εύρεση εμφανίζεται μια λίστα από 

καθηγητές. Ο κάθε καθηγητής έχει δημιουργήσει ένα αναλυτικό προφίλ που θα βοηθήσει τον επισκέπτη 

να διαλέξει αυτόν που νομίζει ότι του ταιριάζει καλύτερα.  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχει γίνει αναζήτηση για το μάθημα των μαθηματικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή αττική-κεντρικά και νότια προάστια του δήμου Αλίμου. 

Πατώντας την εύρεση εμφανίζονται οι παρακάτω καθηγητές 

 
Εικόνα 5.121: Εύρεση εκπαιδευτικού    

 

Αν ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί ΄΄ΕΥΡΕΣΗ΄΄ χωρίς να έχει συμπληρώσει κάποιο φίλτρο θα του 

εμφανιστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ιστοσελίδας. 

Στη συνέχεια πατώντας σε κάποιον καθηγητή ανοίγει το προφίλ του και εμφανίζονται αναλυτικά 

τα στοιχεία του: 
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Εικόνα 5.122: Προφίλ εκπαιδευτικού 

 

Ο επισκέπτης διαβάζοντας το προφίλ του καθηγητή αποφασίζει αν είναι ο κατάλληλος για να συνεργαστεί 

μαζί του. Στο προφίλ υπάρχει το τηλέφωνο και το email του καθηγητή οπότε ο επισκέπτης μπορεί να 

επικοινωνήσει μαζί του. Αν πιστεύει ότι δεν είναι ο κατάλληλος καθηγητής έχει την επιλογή πατώντας το 

΄΄ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ΄΄ να επιστρέψει στη λίστα με τους καθηγητές για να επιλέξει κάποιον 

άλλο καθηγητή.  

Αν τελικά ο μαθητής επιλέξει κάποιον καθηγητή μπορεί όποτε θέλει να μπει στο προφίλ του και 

να γράψει κάποιο σχόλιο για το αν έμεινε ικανοποιημένος από την διδασκαλία του εκπαιδευτικού όπως 

φαίνεται παρακάτω. Τα σχόλια για να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα πρώτα πρέπει να εγκριθούν από τον 

διαχειριστή μέσω του admin page. 

 
Εικόνα 5.123: Σχόλια μαθητών 
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Ο επισκέπτης στην αρχική σελίδα μπορεί επίσης να δει τον προτεινόμενο καθηγητή της ημέρας καθώς 

επίσης και τους τρεις πιο πρόσφατα εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς. 

ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Αν ο επισκέπτης είναι εκπαιδευτικός εκτός από την παραπάνω λειτουργία της εύρεσης πατώντας την 

καρτέλα ΄΄Είσοδος/Εγγραφή Εκπαιδευτικού΄΄ μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ για να 

προβάλλεται στην ιστοσελίδα. Πατώντας στο ΄΄Είσοδος/Εγγραφή Εκπαιδευτικού΄΄ εμφανίζεται στην 

οθόνη η παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 5.124: Είσοδος/Εγγραφή Εκπαιδευτικού 

 

Στη συνέχεια πατώντας στο σύνδεσμο ΄΄Δημιουργία νέου λογαριασμού΄΄ μεταφέρεται σε μια νέα σελίδα 

που είναι η φόρμα στην οποία συμπληρώνει τα στοιχεία του. Στο σημείο αυτό ο καθηγητής δημιουργεί το 

προφίλ του και μπορεί να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία: 

 προσωπικά στοιχεία ( όνομα, επώνυμο, ηλικία, φύλο, τηλέφωνο, email ) 

 στοιχεία σπουδών ( επίπεδο, ίδρυμα) 

 στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, twitter, google, ιστοσελίδα) 

 τα μαθήματα τα οποία διδάσκει (  δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ξένες 

γλώσσες,     μουσική, χορό ) 

 password και επιβεβαίωση password 

 την περιοχή και τους δήμους που διδάσκει 

 στοιχεία για τη διδασκαλία ( τιμή ανά ώρα, έτη εμπειρίας, προσωπικές 

σημειώσεις, φροντιστηριακές σημειώσεις, εξωσχολικά βοηθήματα, διδασκαλία 

σε ομάδες, προετοιμασία για πανελλαδικές, εκπόνηση εργασιών, αναλαμβάνω 
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μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, πρώτο μάθημα δωρεάν, 

παρατηρήσεις/σχόλια) 

 συμπλήρωση κειμένου αγγελίας και εμπειρίας 

 δέχομαι τον έλεγχο των στοιχείων της αγγελίας  

 συμφωνώ με τους όρους χρήσης 

 γνωρίζω ότι η τιμή συνδρομής είναι 20.91 ευρώ ετησίως 

 μια απλή μαθηματική πρόσθεση 
Η εικόνα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι η εξής: 
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Εικόνα 5.125: Φόρμα εγγραφής εκπαιδευτικού 
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Αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία ο εκπαιδευτικός πατάει το κουμπί εγγραφή για να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία. Ορισμένα πεδία είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν και αν δε γίνει σωστά θα επιστραφεί 

στον επισκέπτη το παρακάτω μήνυμα: 

 
Εικόνα 5.126: Μήνυμα λάθους κατά τη διαδικασία εγγραφής 

 

Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία όλα τα πεδία πατώντας το κουμπί εγγραφή ανοίγει μια νέα οθόνη 

που περιέχει τα επόμενα βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το πρώτο πράγμα είναι το μοναδικό 

ID που έχει δοθεί στον επισκέπτη. Το ID είναι σημαντικό για τη διαδικασία της πληρωμής. Μετά 

προχωρώντας στο βήμα 2 γίνεται η επιλογή της φωτογραφίας του εκπαιδευτικού. Υπάρχει ένα μήνυμα που 

εξηγεί γιατί πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιλέξει φωτογραφία καθώς και η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί όπως βλέπουμε παρακάτω: 

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ 

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝ 

ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. Το αρχείο πρέπει να είναι της μορφής jpg. 

2. Μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος αρχείου: 2ΜΒ (2048ΚΒ) . 

3. Ιδανικά η φωτογραφία σας πρέπει να είναι πορτρέτο με διαστάσεις Ύψος: 300 Πλάτος: 250. 

4. Σε περίπτωση παραμόρφωσης της φωτογραφίας σας από τον >αυτοματοποιημένο τρόπο,  

θα την διορθώσουμε εμείς όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

5. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε μια φωτογραφία μεγαλύτερη των 2ΜΒ, μπορείτε  

να την στείλετε με email στο info@idietera.net, αναγράφοντας το ID που εμφανίζεται στην οθόνη και θα 

την ανεβάσουμε εμείς για λογαριασμό σας.. 

Ο εκπαιδευτικός πατώντας το κουμπί ΄΄Επιλογή αρχείου΄΄ ανοίγει τα αρχεία του υπολογιστή του 

και επιλέγει τη φωτογραφία που επιθυμεί. Έπειτα πατώντας το κουμπί ΄΄ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄΄  βλέπει σε 

προεπισκόπηση τη φωτογραφία που επέλεξε και ταυτόχρονα γίνεται αποθήκευση της φωτογραφίας. Η 

οθόνη που θα εμφανιστεί είναι η παρακάτω: 
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Εικόνα 5.127: Επιλογή φωτογραφίας προφίλ 

 

Το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Οι τρόποι πληρωμής είναι 

δυο όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Μπορείτε να κάνετε κατάθεση ή τραπεζικό έμβασμα 

στον λογαριασμό με στοιχεία:  

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΙΒΑΝ: GR82 0172 0730 0050 7306 0608 631 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Μην ξεχάσετε σαν αιτιολογία να γράψετε το μοναδικό ID σας, για ταυτοποίηση. 

2. Ενναλακτικά μπορείτε να πληρώσετε ONLINE με την κάρτα σας με απόλυτη ασφάλεια πατώντας το 

κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ. 

Στην προκειμένη περίπτωση μην ξεχάσετε να βάλετε στα προσωπικά σας στοιχεία το ίδιο email που 

χρησιμοποιήσατε για να ανοίξετε τον λογαριασμό σας για ταυτοποίηση. 

Έτσι αν ο επισκέπτης επιλέξει το πρώτο τρόπο πληρωμής κάνει κατάθεση στη τράπεζα αλλιώς αν 

επιλέξει το δεύτερο τρόπο πατώντας το κουμπί ΄΄ΠΛΗΡΩΜΗ΄΄ θα κατευθυνθεί αυτόματα στη σελίδα 

https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2L

kKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-

b44029844838&Popup=False&lang=el-GR και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του θα ολοκληρώσει τη 

πληρωμή του online όπως φαίνεται παρακάτω: 

https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2LkKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-b44029844838&Popup=False&lang=el-GR
https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2LkKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-b44029844838&Popup=False&lang=el-GR
https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2LkKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-b44029844838&Popup=False&lang=el-GR
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Εικόνα 5.128: Online πληρωμή της συνδρομής 

 

Αφού ολοκληρωθεί και το τρίτο βήμα της πληρωμής ο εκπαιδευτικός πατώντας το σύνδεσμο ΄΄ΔΕΙΤΕ ΤΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ΄΄ εμφανίζεται σε νέα σελίδα το προφίλ του με τα στοιχεία που έχει δώσει. 

Ο κωδικός που πληκτρολογεί ο εκπαιδευτικός είναι ασφαλής και δε μπορεί να διαρρεύσει σε τρίτα 

άτομα. Ο κωδικός κρυπτογραφείται και έτσι αν κάποιος καταφέρει να μπει στη βάση δεδομένων της 

ιστοσελίδας δε θα μπορέσει να δει τον κωδικό του χρήστη. 

5.4    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

Ο χρήστης έχοντας ολοκληρώσει την εγγραφή του μπορεί να πατήσει στην καρτέλα ΄΄Βρείτε καθηγητή 

εδώ΄΄ και να κάνει εύρεση καθηγητή με την βοήθεια των φίλτρων. 

Αν πατήσει στην καρτέλα ΄΄Είσοδος/Εγγραφή Εκπαιδευτικού΄΄ έχει δυο επιλογές. Η πρώτη είναι 

να πληκτρολογήσει το email και το Password όπως φαίνεται παρακάτω:  
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Εικόνα 5.129: Είσοδος εκπαιδευτικού 

 

Πατώντας το κουμπί Είσοδος μπορεί να εισέλθει στο προσωπικό του προφίλ. Θα εμφανιστεί μια σελίδα 

παρόμοια με αυτήν που συμπλήρωνε όταν δημιουργούσε το προφίλ του. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε 

αλλαγή θέλει στο προφίλ του και πατώντας το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ αποθηκεύονται οι 

αλλαγές που πραγματοποίησε. 

Επίσης μπορεί να αλλάξει τη φωτογραφία προφίλ του πατώντας στο κουμπί ΄΄ ΑΛΛΑΓΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ΄΄. Πατώντας το κουμπί αυτό θα μεταφερθεί σε μια σελίδα παρόμοια με αυτήν που επίλεγε 

φωτογραφία όταν δημιουργούσε το προφίλ του. Η διαδικασία επιλογής φωτογραφίας είναι η ίδια με αυτήν 

που ακολούθησε την πρώτη φορά που δημιουργούσε το προφίλ του. 

Τέλος έχει την δυνατότητα να εκτελέσει online την πληρωμή του αν δεν το είχε κάνει όταν 

δημιούργησε για πρώτη φορά το προφίλ του. Έτσι πατώντας το κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ μεταφέρεται στην 

ιστοσελίδα 

https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2L

kKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-

b44029844838&Popup=False&lang=el-GR όπου συμπληρώνοντας τα στοιχεία του γίνεται η πληρωμή της 

ετήσιας συνδρομής. 

Οι τρεις παραπάνω ενέργειες γίνονται πατώντας τα κουμπιά όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 5.130: Αλλαγή στοιχείων στο προφίλ εκπαιδευτικού 

 

Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει στην καρτέλα ΄΄Είσοδος/Εγγραφή Εκπαιδευτικού΄΄ είναι να 

πατήσει τον σύνδεσμο ΄΄Ξέχασα τον κωδικό μου΄΄. Αν ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης 

που έχει δηλώσει δημιουργώντας το προφίλ του τότε πατώντας τον σύνδεσμο αυτόν μεταφέρεται στην 

παρακάτω σελίδα: 

 
Εικόνα 5.131: Υπενθύμιση κωδικού εκπαιδευτικού 

 

Συμπληρώνοντας το email του στο αντίστοιχο πεδίο και πατώντας το κουμπί ΄΄ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΚΩΔΙΚΟΥ΄΄ του στέλνεται αυτόματα στα email του ένα email που τον ενημερώνει για τον κωδικό του. 

 Τέλος στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχουν τρεις ακόμα σύνδεσμοι όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

  

https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2LkKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-b44029844838&Popup=False&lang=el-GR
https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2LkKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-b44029844838&Popup=False&lang=el-GR
https://www.vivapayments.com/web/BuyButton/Default.aspx?Key=7qKgOoZgmY2KtY8otPRnXN9v2LkKZVkZeRMWYp71%2f4E%3d&ProductID=949589bd-8a82-47df-a0ba-b44029844838&Popup=False&lang=el-GR
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Εικόνα 5.132: Όροι χρήσης, Σχετικά, Επικοινωνία 

 

Πατώντας στο σύνδεσμο Όροι Χρήσης ο επισκέπτης μεταφέρεται σε μια σελίδα όπου διαβάζει τους 

όρους χρήσης της ιστοσελίδας όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 5.133: Όροι χρήσης ιστοσελίδας 

 

Πατώντας στον σύνδεσμο Σχετικά εμφανίζεται μια νέα σελίδα με μια σύντομη περιγραφή της 

ιστοσελίδας όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 5.134: ΄΄Σχετικά΄΄ της ιστοσελίδας 

 

Πατώντας στο σύνδεσμο Επικοινωνία ο επισκέπτης/χρήστης μεταφέρεται σε μια νέα σελίδα όπου 

συμπληρώνοντας τα εξής πεδία: 

 ΟΝΟΜΑ 

 Email 

 ΘΕΜΑ 

 ΜΥΝΗΜΑ 

 Πράξη επιβεβαίωσης 

και πατώντας το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ μπορεί να στείλει στο διαχειριστή ένα email για 

οποιαδήποτε απορία έχει σχετικά με την ιστοσελίδα. Η σελίδα της Επικοινωνίας είναι η παρακάτω: 
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Εικόνα 5.135: Η σελίδα της Επικοινωνίας    
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6    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Στην εργασία αυτή έγινε περιγραφή της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας 

μιας ιστοσελίδας εύρεσης καθηγητών ιδιαιτέρων μαθημάτων. Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι να έρθει 

σε επαφή ο μαθητής με τον εκπαιδευτικό. Η ιστοσελίδα καλύπτει όλες της περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή 

μπορεί να γίνει αναζήτηση εκπαιδευτικού σε οποιαδήποτε περιοχή της. Με την βοήθεια της πληροφορικής 

και του διαδικτύου ο μαθητής πλέον μπορεί πολύ γρήγορα και απλά να βρει τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί.  

Έτσι αρχικά ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα αναλυτικό προφίλ που έχει και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του. Στη συνέχεια ο μαθητής μπορεί να κάνει αναζήτηση και να δει σε μια λίστα όλους τους 

καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα που θέλει στην περιοχή που κατοικεί. Διαλέγοντας τον κατάλληλο 

για αυτόν επικοινωνεί μαζί του για να ξεκινήσει η συνεργασία μαθητή-εκπαιδευτικού. 

Η εφαρμογή είναι υλοποιημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί με 

πολλούς τρόπους όπως θα δούμε παρακάτω: 

 αλλαγή υπηρεσιών αυξάνοντας την ετήσια συνδρομή. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος 

εκπαιδευτικός να πληρώνει μεγαλύτερη συνδρομή και να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα. 

 εισαγωγή συνδέσμων στην ιστοσελίδα που θα οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες σχετικές με την 

εκπαίδευση 

 δημιουργία forum στην ιστοσελίδα 

 εισαγωγή υλικού ( παράδειγμα παλαιότερα θέματα πανελληνίων εξετάσεων ) για download από 

τους μαθητές 

 εμφάνιση στατιστικών για τους καθηγητές της ιστοσελίδας 
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7    ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

PHP: www.php.net  

BOOTSTRAP: www.getbootstrap.com 

MYSQL: www.mysql.com 

WORKBENCH: www.mysql.com/products/workbench/ 

WINSCP: www.winscp.net 

XAMPP: www.apachefriends.org/index.html 

UML: http://www.uml.org/ 

NOTEPAD ++: www.notepad-plus-plus.org/ 

https://el.wikibooks.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%C

F%82_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_PHP_%CE%BA

%CE%B1%CE%B9_MySQL/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE

%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_PHP 

http://www.wdf.gr/articles/general/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-frontend-

%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF-backend-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BF%CE%B9-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/CSS 

https://el.wikipedia.org/wiki/HTML 

http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/CSS_notes.pdf 

http://deltahacker.gr/php-mysql-tutorial-the-two-towers/ 
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http://www.wdf.gr/articles/general/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-frontend-%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF-backend-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85.html
http://www.wdf.gr/articles/general/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-frontend-%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF-backend-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85.html
https://el.wikipedia.org/wiki/CSS
https://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/CSS_notes.pdf
http://deltahacker.gr/php-mysql-tutorial-the-two-towers/
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