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Περίληψη 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε δεκηνπξγία 

κίαο δηαδηθηπαθήο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ γλσζηαθώλ θνπίδ θαη ηεζη πξνζσπηθόηεηαο, θάλνληαο ρξήζε 

ζύγρξνλσλ κεζόδσλ θαη εμειηγκέλσλ web ηερλνινγηώλ. Η εθαξκνγή δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζε ππνςήθηνπο καζεηέο λα εγγξαθνύλ ζε ειεθηξνληθό θξνληζηήξην, κε 

ζθνπό λα εμειηρζνύλ θαη λα βειηησζνύλ ζε θάπνηνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ήδε κία θιίζε, κέζσ θάπνησλ πξναπαηηνύκελσλ ηεζη. Επίζεο, ε 

εθαξκνγή έρεη ηελ δπλαηόηεηα εύξεζεο ηνπ ηύπνπ πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή, γηα 

θαιύηεξε έληαμε ηνπ ζην θξνληηζηεξηαθό πεξηβάιινλ θαη δηαρείξηζε ηνπ από ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ θαζεγεηέο.
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Abstract 

The purpose of this thesis is the design and creation of a web E-learning platform, as 

long as the development of automated knowledge quizzes and personality tests, by 

using modern methods and web technologies. The application gives the ability to 

candidate-students to subscribe to a web tuition, in order to improve in certain scientific 

fields, in which they have a talent, through some preliminary tests. In addition, the 

application detects the students' personality types for their better incorporation in the 

tuition environment and their handling by the teachers in charge.
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Εισαγωγή 

Πρόλογος 

H ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη επηθέξεη 
ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε. Πιένλ, έρνπλ αλαπηπρζεί εθαηνληάδεο δηαδηθηπαθέο 
εθαξκνγέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ππεξζύγρξνλεο κεζόδνπο ηειεθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο. 
Οη ηειεθπαηδεπηηθέο απηέο πιαηθόξκεο, αξηζκνύλ πιένλ εθαηνκκύξηα κειώλ, θαζώο θαη 
δηδάζθνλησλ. Οη λέεο ηάζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη ζπλερώο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
πιεξνθνξηθήο, επεξεάδνπλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, όπνπ ν ζπλδπαζκόο ηεο κε ηελ πιεξνθνξηθή 
απνηειεί ησλ ηνκέα ηνπ E-Learning. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο δεκηνπξγήζεθε κία δηαδηθηπαθή 
πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο, έλα ειεθηξνληθό θξνληηζηήξην, ην Tui-Tion. ην Tui-Tion έρνπλ 
πξόζβαζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο. Οη κελ θαζεγεηέο δεκηνπξγνύλ θεθάιαηα ζηα καζήκαηα πνπ 
ηνπο αληηζηνηρνύλ ζηα 6 βαζηθά επηζηεκνληθά πεδία (καζεκαηηθά, θπζηθνρεκεία, ηζηνξία, 
θηινινγηθά, νηθνλνκηθά, πιεξνθνξηθή) θαη νη δε καζεηέο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 
καζήκαηα ζηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνη, λα ζηείινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηνπο θαζεγεηέο πξνο 
ζεώξεζε θαη βαζκνιόγεζεο θαη λα βιέπνπλ ηηο βαζκνινγίεο ηνπο. 

 

Γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε θάπνηνο σο καζεηήο ζην ειεθηξνληθό θξνληηζηήξην ηνπ Tui-
Tion, πξέπεη πξώηα λα εμεηαζηεί ζε θάπνηα πξνθαηαξθηηθά ηεζη, γηα λα απνδείμεη πξώηα όηη 
έρεη ήδε θάπνηεο απαηηνύκελεο γλώζεηο. πγθεθξηκέλα, πξηλ ηελ πξόζβαζε ζην θξνληηζηήξην, ν 
ππνςήθηνο καζεηήο πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηηο εμήο πιαηθόξκεο: 

- Preliminary 

- Advanced 

 

Preliminary 

Ζ πξώηε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ην όιν πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο καο, είλαη έλα θνπίδ 
γεληθώλ γλώζεσλ θαη εξσηήζεσλ πξνζσπηθόηεηαο. ην ζπγθεθξηκέλν θνπίδ, ν επηζθέπηεο 
δνθηκάδεη ηηο γεληθέο ηνπ γλώζεηο ζηηο έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο καζεκάησλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο 
είλαη νη εμήο: 

 

- Μαζεκαηηθά 

- Φπζηθνρεκεία 

- Ηζηνξία 

- Φηινινγηθά 

- Οηθνλνκηθά 

- Πιεξνθνξηθή 

 

Σν Preliminary Test πεξηέρεη 10 εξσηήζεηο από ηελ θάζε παξαπάλσ  θαηεγνξία, κε γεληθό 
όξην επηηπρίαο ην 40% θαη όξην επηηπρίαο ην 50%. Απηό ζεκαίλεη δύν πξάγκαηα: 

 

- Ο εμεηαδόκελνο επηζθέπηεο πξέπεη λα επηηύρεη ηνπιάρηζηνλ 40% πνζνζηό ζην ζύλνιν 
ησλ εμήληα απαληήζεσλ γεληθώλ γλώζεσλ, γηα λα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε πξόζβαζε 
ζηελ επόκελε πιαηθόξκα, δειαδή απηή ηνπ Advanced. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
απνηπγράλεη. 

- Γηα λα ζπλερίζεη ν εμεηαδόκελνο επηζθέπηεο ζε θάπνηα από ηηο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, 
πξέπεη ζε απηήλ λα επηηύρεη ηνπιάρηζηνλ 50% πνζνζηό επηηπρίαο ζε απηήλ. ε αληίζεηε 
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πξόζβαζε, αθόκα θη αλ έρεη πεξάζεη ην γεληθό όξην, δελ ηνπ δίλεηαη πξόζβαζε ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

 

Σν Preliminary Test, πεξηέρεη επίζεο 30 εξσηήζεηο ηύπνπ πξνζσπηθόηεηαο Holland, νη 
νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εμεηαδόκελνπ επηζθέπηε θαη δελ ινγίδνληαη σο 
«σζηέο/Λάζνο». θνπόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ, είλαη ε εύξεζε ησλ θιίζεσλ ηνπ 
ππνςήθηνπ καζεηή – ζπλδξνκεηή ηνπ θξνληηζηεξίνπ, θαζώο θαη ηνπ ηύπνπ πξνζσπηθόηεηαο 
πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη, νύησο ώζηε λα έρεη θαη ηελ αλάινγε δηαρείξηζε από ηνπο ππεύζπλνπο 
θαζεηεηέο ηνπ. Μέζα από ηα απνηειέζκαηα ησλ Holland εξσηήζεσλ: 

 

- Οη θαζεγεηέο απνθηνύλ κία πνιύ θαιή ηδέα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηηο θιίζεηο 
θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, νύησο ώζηε ηόζν λα εθκεηαιιεπηνύλ ηα ζηνηρεία πνπ 
έρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ (πρ όηη είλαη νξγαλσηηθόο). 

- Οη θαζεγεηέο θαη ε δηνίθεζε κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ επηινγή ησλ 
κεηέπεηηα ζπνπδώλ ηνπ θαη ησλ επαγγεικάησλ πνπ ελδερνκέλσο αθνινπζήζεη. 

- ηηο δηάθνξεο καζεηηθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνύληαη, κε ζθνπό ηελ απνπεξάησζε 
καζεηηθώλ project, λα αλαηεζεί ζηνλ θάζε καζεηή ξόινο πνπ λα ηαηξηάδεη ζην πξνθίι 
θαη ηνπο ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ (πρ αλ είλαη εξεπλεηηθόο λα αλαιάβεη ηελ έξεπλα, 
αλ είλαη εγεηηθόο λα αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε ηεο νκάδαο θιπ)  

 

Οη ηύπνη πξνζσπηθόηεηαο Holland είλαη νη παξαθάησ θαη ην ζύζηεκα εμάγεη πνζνζηό γηα 
ηνλ θάζε ηύπν, αλαιόγσο ησλ απαληήζεσλ ηνπ επηζθέπηε – εμεηαδόκελνπ: 

- Πξαθηηθόο 

- Δξεπλεηηθόο 

- Καιιηηερληθόο 

- Κνηλσληθόο 

- Δπηρεηξεκαηηθόο 

- Οξγαλσηηθόο 

 

Advanced 

Σν δεύηεξν θαη ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ απόθηεζε πξόζβαζεο ζηελ πιαηθόξκα Tui-Tion ηνπ 
ειεθηξνληθνύ θξνληηζηεξίνπ, είλαη ε πιαηθόξκα Advanced. ηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα, ν 
εμεηαδόκελνο επαλεμεηάδεηαη μερσξηζηά, ζε μερσξηζηά ηεζη θάζε κίαο θαηεγνξίαο από απηέο 
ζηηο νπνίεο πέηπρε ζην Preliminary (δειαδή θαηάθεξε ηνπιάρηζηνλ έλα 50%). Γηα θάζε κία από 
ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζα πεηύρεη ην επηζπκεηό πνζνζηό ζην Advanced (ηνπηέζηηλ ην ιηγόηεξν 40% 
ζσζηέο απαληήζεηο) θεξδίδεη ηελ ηειηθή πξόζβαζε ζε απηό ην κάζεκα, ζην θξνληηζηήξην. Βάζεη 
ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζε θάζε ηεζη, ππάξρνπλ ηα παξαθάησ ζελάξηα: 

 

- Δπηηπρία επηπέδνπ Α (πνζνζηό επηηπρίαο από 70% θαη πάλσ) 

- Δπηηπρία επηπέδνπ Β (πνζνζηό επηηπρία από 40% έσο 70%) 

- Απνηπρία (πνζνζηό επηηπρίαο θάησ από 40%) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαδόκελνο επηηύρεη έζησ θαη ζε κία θαηεγνξία καζήκαηνο, ηνπ 
δίλεηαη πιήξεο πξόζβαζε ζην ειεθηξνληθό θξνληηζηήξην ηνπ Tui-Tion. Από εθεί θαη πέξα ε 
παξαθνινύζεζε νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο, είλαη ειεύζεξε, ζηα πιαίζηα ηεο αλνηθηήο γλώζεο. 
Ζ δηαθνξά είλαη όηη δελ δηθαηνύηαη λα εμεηαζηεί θαη λα βαζκνινγεζεί ζηηο θαηεγνξίεο πνπ έρεη 
πξνεγνπκέλσο απνηύρεη, έσο όηνπ ηνπιάρηζηνλ πνπ λα βειηησζεί θαη λα επαλεμεηαζηεί πξώηα 
ζην Advanced επηηπρώο. 
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Tui-Tion 

Σν Tui-Tion είλαη κία θξνληηζηεξηαθή πιαηθόξκα όπνπ ζπκκεηέρνπλ νη δηαρεηξηζηέο, νη 
θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο. Οη ππνρξεώζεηο – δηθαηώκαηα αλά ξόιν, είλαη νη εμήο: 

Διαχειριστές 

- Έγθξηζε λέσλ καζεηώλ 

- Πξνζζαθαίξεζε θαζεγεηώλ 

- Γεληθέο δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

Καθηγητές 

- Γεκηνπξγία θεθαιαίσλ ζηα καζήκαηα 

- Βαζκνιόγεζε καζεηώλ 

Μαθητές 

- Απνζηνιή εξγαζηώλ 

- Πξνβνιή βαζκνινγηώλ ηνπ 

 

Ανασκόπηση πεδίου / Παρόμοιες εφαρμογές 

Εισαγωγή 

θνπόο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζζνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο εθηελνύο έξεπλαο 
πνπ ζπλεηειέζζε, παξόκνηεο εθαξκνγέο ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 

Ζ ηειεθπαίδεπζε, νη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη όιεο νη παξεκθεξείο 
ππεξεζίεο, είλαη ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη εδώ θη ρξόληα ην δηαδίθηπν θαη έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν ζε δεκόζηνπο, όζν θαη ζε ηδησηηθνύο θνξείο, παγθνζκίσο. Ωο εθ ηνύηνπ, 
ρηιηάδεο εθαξκνγέο ηειεθπαίδεπζεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε όινλ ηνλ 
θόζκν. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηεο εθαξκνγήο καο, πνπ ζπλδπάδεη εξσηεκαηνιόγηα, ηεζη 
πξνζσπηθόηεηαο, πξναπαηηνύκελα test θαη θξνληηζηεξηαθνύ ηύπνπ ηειεθπαίδεπζε, θαζηζηά 
δύζθνιν ην λα βξεζνύλ εληειώο όκνηεο εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν, ζηα πιαίζηα πάληα θαη ηεο 
πξσηνηππίαο πνπ ζεσξήζεθε όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ παξνύζα δηαηξηβή. Παξόια απηά, 
ππάξρνπλ πάξα πνιιέο παξόκνηεο ή κε αξθεηά θνηλά ζηνηρεία ζηε ινγηθή ηνπο. 

Καηόπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο, βξέζεθαλ νη αθόινπζεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ 
πξνζνκνηάδνπλ ζην Tui-Tion ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό (άιιεο πξνζνκνηάδνπλ ζην θνκκάηη ηεο 
θξνληηζηεξηαθήο ηειεθπαίδεπζεο ηεο πιαηθόξκαο καο θαη άιιεο ζην θνκκάηη ηνπ ηεζη 
πξνζσπηθόηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην pleminary test καο): 

 

Παρόμοιες εφαρμογές στο εξωτερικό 

Concept Languages 

http://conceptlanguages.com/ 

Ζ ηζηνζειίδα conceptlanguages.com είλαη έλαο νξγαληζκόο εθκάζεζεο ηεο Σνύξθηθεο γιώζζαο 
κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ ππεξεζία ηνπο δελ είλαη δηαδηθηπαθή, αιιά ζην site ηνπο 
ρξεζηκνπνηνύλ έλα Quiz System γηα λα δνπλ ην επίπεδν ζνπ ζηελ Σνύξθηθε γιώζζα, νύησο 
ώζηε λα ζε εληάμνπλ ζην αληίζηνηρν ηκήκα, όπσο πεξίπνπ δειαδή θάλεη θαη ην Tui-Tion ζην 
Preliminary Test. 

 

ηελ παξαθάησ εηθόλα, κπνξνύκε λα δνύκε δείγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνπίδ: 

 

http://conceptlanguages.com/
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ηελ παξαθάησ εηθόλα κπνξείηε λα δείηε ηα απνηειέζκαηα καο ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη, όπνπ ην 
ζύζηεκα ηνπο ζε ελεκεξώλεη γηα ζσζηέο - ιάζνο απαληήζεηο. 

 

  

IndiaBIX 

www.indiabix.com/ 

Ζ ηζηνζειίδα indiabix.com είλαη έλα website κε online ηεζη ηθαλνηήησλ θαη πξνεηνηκαζίαο γηα 
δηάθνξα ζέκαηα, από πξνγξακκαηηζκό κέρξη θαξκαθεπηηθή, κε έδξα ηελ Ηλδία. Ζ πιαηθόξκα 
ιεηηνπξγεί θαη σο ηειεθπαηδεπηηθή, εθόζνλ κπνξείο απιά λα δεηο test κε πηζαλέο-θιαζζηθέο 

http://www.indiabix.com/
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εξσηήζεηο, καδί κε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Έηζη πξνεηνηκάδεη, γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ ζα πάλε 
ζε κία ζπλέληεπμε εξγαζίαο ή ζε θάπνην κάζεκα λα εμεηαζηνύλ. 

Γηα ηηο εξσηήζεηο πξνγξακκαηηζκνύ, δηαζέηεη θαη Online Compiler. ηελ παξαθάησ 
εηθόλα βιέπνπκε έλα test πξνγξακκαηηζκνύ, καδί ηελ ζσζηή ηνπ απάληεζε, θαζώο θαη ηνλ 
compiler. 

 

 

eMatematica 

http://www.ematematica.it/ 

To ematematica.it είλαη πιαηθόξκα εθπαίδεπζεο αξηζκεηηθήο - καζεκαηηθώλ γηα κηθξά παηδηά 
ζηελ Ηηαιία. Οη αζθήζεηο καζεκαηηθώλ είλαη  δηαθνξνπνηεκέλεο θαη δηαηξνύληαη ζε εηδηθέο 
θαηεγνξίεο γηα θάζε επίπεδν  δπζθνιίαο θαη δεμηνηήησλ.  Σα θύξηα επίπεδα δπζθνιίαο  νξίδνληαη 
ζύκθσλα κε ηελ ζρνιηθή ειηθία. 

Ζ πιαηθόξκα ηνπ ematematica είλαη ππεξβνιηθά απιή ζηε ρξήζε, θάηη ην νπνίν είλαη 
ινγηθό, θαζόηη απεπζύλεηαη ζε κηθξά παηδάθηα. εκαληηθό ζηελ ηειεθπαίδεπζε είλαη λα 
αλαγλσξίδεηο ην target group ζνπ θαη λα πξνζαξκόδεηο ηα ζπζηήκαηα ζνπ ζε απηό . Θα ήηαλ, 
κπνξνύκε λα πνύκε, πνιύ δύζθνιν κηθξά παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ ζην δηαδίθηπν θάηη 
παξαπάλσ από έλα απιό εξσηεκαηνιόγην ή θάηη πνπ βιέπνπλ πην πνιύ σο παηρλίδη. 

 

http://www.ematematica.it/
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Team TreeHouse 

https://teamtreehouse.com/home 

Ζ πιαηθόξκα ηνπ TreeHouse είλαη ίζσο ε θνξπθαία πιαηθόξκα παγθνζκίσο γηα εθκάζεζε 
πξνγξακκαηηζκνύ θαη wed design. Αξηζκεί ρηιηάδεο κέιε θαη έρεη έδξα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
ηεο Ακεξηθήο.  

Γηαζέηεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο, όπνπ κπνξεί ν καζεηήο λα 
δεισζεί ζε έλα κάζεκα θαη λα ην παξαθνινπζήζεη. Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη κέζσ 
βηληενκαζεκάησλ θαη γηα λα νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο έλα ζηάδην - επίπεδν, κεηά ην πέξαο ηνπ 
καζήκαηνο, ζα ρξεηαζηεί λα απαληήζεη ζσζηά ζε θάπνηα ηεζη. ηα ηεζη πξνγξακκαηηζκνύ, 
ζπλήζσο, πξνζθέξεηαη θαη compiler γηα θώδηθα. 

Ζ πιαηθόξκα δηαζέηεη ζύζηεκα αμηνιόγεζεο, νπόηε όζα πην πνιιά καζήκαηα έρεη 
παξαθνινπζήζεη θαη πεξάζεη επηηπρώο έλαο καζεηήο, ηόζν κεγαιύηεξε βαζκνινγία θαη 
πςειόηεξα ζην ranking βξίζθεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο ηεο παξαθάησ εηθόλαο, έρεη 
ζπγθεληξώζεη κέρξη ζηηγκήο 5007 πόληνπο! 

Σν TreeHouse ππήξμε κία από ηηο βαζηθόηεξεο επηξξνέο γηα ην Tui-Tion, θπξίσο γηα ηνλ 
ηξόπν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηδαρζεί θάπνηνο, δηόηη ηα βηληενκαζήκαηα είλαη πην 
επράξηζηα θαη γηα ηνλ δηδαζθόκελν. 

 

https://teamtreehouse.com/home
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Coursera 

https://www.coursera.org 

Σν Coursera είλαη ίζσο ε δηαζεκόηεξε πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο παγθνζκίσο κηαο θαη ν θάζε 
ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα δηδαρζεί νηηδήπνηε (από πιεξνθνξηθή κέρξη εζλνινγία θαη κνπζηθή 
ζεσξία), δσξεάλ, από ηα κεγαιύηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ ηα νπνία θαη ζπλεξγάδνληαη κε 
ην site. Οπσο θαη ζην TreeHouset, ηα καζήκαηα γίλνληαη κέζσ βίληεν θαη ν δηδαζθόκελνο γηα λα 
νινθιεξώζεη έλα κάζεκα, πξέπεη λα απαληήζεη επηηπρώο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπ. 

Σν Coursera, κε θάπνηα ρξέσζε, κπνξεί λα ζηείιεη ζηνλ επηηπρόληα ην πηζηνπνηεηηθό 
ηνπ σο δίπισκα επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ηνπ course. Ζ βαζκνιόγεζε είλαη  άκεζε. ηελ 
παξαθάησ εηθόλα, κπνξνύκε λα δνύκε ηε κνξθή ελόο ηππηθνύ καζήκαηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
πιαηθόξκα.  

https://www.coursera.org/
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Personality Testing 

http://personality-testing.info/tests/ 

To personality-testing.info είλαη έλα website κε δσξεάλ θνπίδ  πξνζσπηθόηεηαο θαη 
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Όπσο θαη ην εηζαγσγηθό θνπίδ ηνπ Tui-Tion κεηά από κία 
ζεηξά εξσηήζεσλ θαη κε ηνλ ζρεηηθό αιγόξηζκν ηνπ, αλαγλσξίδεη ηνλ ηύπν πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 
εμεηαδόκελνπ (Holland θ.α). Μία βαζηθή δηαθνξά κε ην δηθό καο θνπίδ είλαη όηη αληί ησλ 
επηινγώλ “Ναη” θαη “Όρη”, ππάξρεη θαη ην “Οπδέηεξν” σο επηινγή. 

Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο, ην ζύζηεκα εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά θαη γξαθήκαηα ηνπ θαηά 
πόζνλ ζπκπίπηεη κε ηελ θάζε θαηεγνξία ηύπνπ πξνζσπηθόηεηαο θιπ ν εμεηαδόκελνο. Αλ θαη 
ππήξμε αξθεηά ζεκαληηθή επηξξνή γηα ην Tui-Tion (ην εηζαγσγηθό ηνπ κέξνο θπξίσο δειαδή) ην 
ζπγθεθξηκέλν site είλαη αξθεηά παιηό θαη δελ ζπλδπάδεη ηα ηεζη πξνζσπηθόηεηαο κε ηελ 
ηειεθπαίδεπζε, αιιά θπξίσο κε ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. 

http://personality-testing.info/tests/
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Παρόμοιες εφαρμογές στην Ελλάδα 

E-du 

http://e-du.gr/C-Gumnasiou-Mathimatika.aspx 

To e-du.gr είλαη κία δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα ζρνιηθνύο καζεηέο. 
Όιεο νη εξγαζίεο δηδάζθνληαη κε ήρν θαη θίλεζε θαη παξέρεηαη θαη ζύζηεκα εμέηαζεο & 
εξγαζησλ (εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, πξνηεηλόκελεο αζθήζεηο, εμσζρνιηθή ύιε, επαλαιεπηηθά 
ηεζη θεθαιαίνπ, εξσηαπαληήζεηο). 

Σν δηαδξαζηηθό εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηειεκάζεζεο ηεο ελ ιόγσ ηζηνζειίδαο ζπληζηά  
έλα πνιύ θαιό εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ δίλεη 
πνιύ κεγάιεο δπλαηόηεηεο ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλόεζε ηεο ζρνιηθήο ύιεο. Ζ δηαδξαζηηθή 
εθαξκνγή ηνπ e-du.gr δίλei ζηνλ καζεηή ηε δπλαηόηεηα ηεο απηελέξγεηαο θαη δηεγείξεη ηελ 
καζεηηθή θαη καζεζηαθή ηνπ θξίζε. 

 

http://e-du.gr/C-Gumnasiou-Mathimatika.aspx
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e-ΠΡΟΣΤΠΑ 

http://www.protipa.edu.gr/ 

Σν e-ΠΡΟΣΤΠΑ είλαη κία Διιεληθή πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο, ε νπνηά ζηεξίδεηαη ζην αλνηρηό 
ινγηζκηθό ηειεκάζεζεο ηνπ Moodle.  Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απνηειεί ςεθηαθή επέθηαζε 
ηνπ θπζηθνύ θξνληηζηεξίνπ πνπ εδξεύεη ζηελ Μπηηιήλε θαη πξόζβαζε έρνπλ κόλνλ νη καζεηέο 
ηνπ. 

 Σν Moodle απόηειεί έλα αλνηρηό ινγηζκηθό παξαγσγήο ηζηνζειίδσλ δηαδηθηπαθώλ 
καζεκάησλ θαη ηάμεσλ, θαη είλαη έλα από ηα πην γλσζηά e-class CMS παγθνζκίσο. Όπσο 
αλαθέξνπλ θαη νη ίδηνη “έλα παγθόζκην πξόγξακκα αλάπηπμεο κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ελόο 
θνηλσληθνύ πιαηζίνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο”. 

 

http://www.protipa.edu.gr/
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Teens Gate 

http://www.eoppep.gr/teens/ 

To Teens Gate είλαη κία πιαηθόξκα κε ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα εθήβνπο 
ππό ηελ αηγίδα ηνπ εζληθνύ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο πξνζόλησλ θαη επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ. Γηαζέηεη δσξεάλ ηεζη επαγγεικαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ, εξγαζηαθώλ αμηώλ, 
θαζώο θαη επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ. 

Μέζα από εξσηεκαηνιόγηα, ην ζύζηεκα βξίζθεη πηζαλά επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληαη 
θαη θιίζεηο γηα ηνλ εμεηαδόκελν, ηα νπνία θαη ηνπ δείρλεη κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζε. Σν 
παξαθάησ ζηηγκηόηππν είλαη από ην θνπίδ επαγγεικαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ, ην νπνίν 
ζπλνδεύεηαη από ην κόην “Μάζε ηη ζε ελδηαθέξεη θαη ηη ζνπ αξέζεη θαη βξεο πσο απηό ζπλδέεηαη 
κε ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο” 

Ζ θύξηα δηαθνξά ηνπ από ην Holland Test ηνπ Tui-Tion θαη ην αληίζηνηρν ηνπ personality-
testing.info είλαη όηη ππάξρνπλ 4 βαζκίδεο επηινγήο (αξεζθείαο) ζηελ απάληεζε: 

1. Γε κνπ αξέζεη θαζόινπ 

2. Μνπ αξέζεη ιίγν 

3. Μνπ αξέζεη αξθεηά 

4. Μνπ αξέζεη πάξα πνιύ 

http://www.eoppep.gr/teens/
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ΑΡΝΟ 

https://www.arnos.gr/ 

To website “Αξλόο Online Education” είλαη ίζσο ην πην πξσηνπνξηαθό site ηειεθπαίδεπζεο γηα 
ηα δεδνκελά ηεο Διιάδαο θαη απνηειεί ηε κεγαιύηεξε θνηλόηεηα online θαζεγεηώλ ζηελ 
Διιάδα. Παξέρεη καζήκαηα από μέλεο γιώζζεο θαη δεκνηηθνύ, εώο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. Ζ 
ππεξεζία ηνπ είλαη ζπλδξνκεηηθή θαη ε δηδαζθαιία γίλεηαη κέζσ βηληενκαζεκάησλ. 

Γηαζέηεη έλα πνιύ κνληέξλν θαη ζύγρξνλν ζύζηεκα ινγαξηαζκώλ ηόζν γηα ηνπο 
θαζεγεηέο, όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, κε κνληέξλν administration panel ζην νπνίν ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα ειέγρεη ηηο εγγξαθέο ηνπ ζε καζήκαηα, ηε πξόνδν ηνπ, to-do list θαη άιια πνιιά (βι. 
παξαθάησ εηθόλα). 

 

https://www.arnos.gr/
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Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 

http://www.ilsp.gr/el 

Σν Η.Δ.Λ δηαζέηεη δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα εθκάζεζεο Διιεληθώλ, θαζώο θαη άιιεο δηδαθηηθέο 
θαηεγνξίεο, είηε κέζσ web εθαξκνγώλ, είηε κέζσ CD. Λίγα ιόγηα γηα ην Η.Δ.Λ όπσο αλαθέξεηαη 
ζην ίδην ηνπ ην site: 

“Σν Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ (ΙΔΛ / Δ.Κ."Αζελά") είλαη εξεπλεηηθό ηλζηηηνύην 
πνπ ιεηηνπξγεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Τπάγεηαη ζην Δξεπλεηηθό Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο 
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο Γλώζεο «Αζελά» σο έλα από ηα 
Ιλζηηηνύηα ηνπ. 

Απνζηνιή ηνπ ΙΔΛ είλαη ε αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηεο Γισζζηθήο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο 
Σερλνινγίαο ζηελ Διιάδα. Γηαξθήο ηνπ ζηόρνο είλαη λα απνηειεί θέληξν αξηζηείαο ζηε βαζηθή 
θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηηο παξαπάλσ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο.” 

 

 

http://www.ilsp.gr/el
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Η θεωρία πίσω από την εφαρμογή 

Εισαγωγή 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα, ζα εληξπθήζνπκε θάπσο (έζησ επηθαλεηαθά) ζηα ζεσξεηηθά 
θνκκάηηα πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ην Tui-Tion θαη ηα θνπίδ ηνπ, βιέπνληαο θάπνηα πξάγκαηα 
ηόζν ζρεηηθά κε ηελ ηειεθπαίδεπζεο σο επηζηεκνληθό ηνκέα, όζν θαη γηα ηελ ζεσξία ηνπ 
Holland πνπ απνηειεί βαζηθό θνκκάηη ηνπ ελαξθηήξηνπ κέξνπο ηεο εθαξκνγήο καο. 

Σηλεκπαίδευση 

Ωο ηειεθπαίδεπζε νξίδεηαη ε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα εληόο 
ελόο εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ειεθηξνληθνύ πεξηβάιινληνο, ζπλήζσο ζην δηαδίθηπν, κε ηελ ρξήζε  
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Οη ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηώλ έξρνληαη ζε επαθή κέζσ θάπνηαο 
εηδηθά δηακνξθσκέλεο εθαξκνγήο κε κία εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα, γηα λα δηδαρζνύλ 
νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. ηo E-learning ε δηαδηθαζία κάζεζεο εθηειείηαη κέζα από 
ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο (ινγηζκηθό ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, εθαξκνγέο θηλεηώλ 
ζπζθεπώλ). Ο εθπαηδεπόκελνο ρξήζηεο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ξπζκνύ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 
πξνόδνπ. 

 

 ε αληίζεηε κε ηελ ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, ζηελ ηειεθπαίδεπζε θάζε ζπκκεηέρνλ 
βξίζθεηαη ζηνλ πξνζσπηθό ρώξν (ζπίηη, εξγαζία, εμνρή θιπ) θαη κέζσ δηαδηθηύνπ ζπκκεηάζρεη 
ζηα θνηλά ηεο αίζνπζαο θαη ζηα καζήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο εθηεινύληαη εμ 
απνζηάζεσο κέζσ εηθόλαο, θεηκέλνπ, βίληεν ή ήρνπ (πνιπκέζσλ). Τπνζηήξημε παξέρεηαη ζηνλ 
ρξήζηε - καζεηή, κέζα από ηα θόξνπκ, ηα chat room θαη ηηο ππόινηπεο κεζόδνπο ππνζηήξημεο, 
πνπ δηαζέηεη ε θάζε e-learning πιαηθόξκα.  

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε, κπνξεί λα είλαη είηε ζύγρξνλε, είηε αζύγρξνλε. Παξαθάησ 
παξαηίζεηαη απόζπαζκα από ηελ WikiPedia ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο θάζε κεζόδνπ θαη ηηο 
δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο: https://el.wikipedia.org/wiki/Ζιεθηξνληθή_κάζεζε (έπεηηα ζα δνύκε 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηήο). 

 

«Ο όξνο ύγρξνλε κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κνξθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο 
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, αιιά όρη ζηνλ ίδην ρώξν. Η ύγρξνλε κάζεζε 
απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, όπνπ ε 
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα 
αληαιιάζζνπλ ηόζν απόςεηο όζν θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό. Η ηειεδηάζθεςε κέζσ παγθόζκηνπ 
Ιζηνύ, ε ηειεδηάζθεςε κέζσ βίληεν, νη ζπλνκηιίεο κέζσ chat, ε ηειεθσλία κέζσ VoIP, ε 
δσληαλή αλακεηάδνζε δηαιέμεσλ κε live streaming, ηα online ζεκηλάξηα (webinars) θ.α. όια 
απνηεινύλ κνξθέο ζύγρξνλεο κάζεζεο. 

 

Αληίζηνηρα ν όξνο Αζύγρξνλε κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κνξθέο κάζεζεο θαη 
δηδαζθαιίαο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ηόζν ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο όζν θαη ζε δηαθνξεηηθό 
ρξόλν. Η Αζύγρξνλε Δθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ 
εθπαηδεπόκελνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα επηιέγνπλ κόλνη ηνπο ην πξνζσπηθό ηνπο 
εθπαηδεπηηθό ρξνληθό πιαίζην θαη λα ζπιιέγνπλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζύκθσλα κε απηό. Σν 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, νη βηληενδηαζθέςεηο, ηα podcasts, ηα θόξνπκ θ.α. απνηεινύλ κνξθέο 
αζύγρξνλεο κάζεζεο. Η αζύγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζόηεξν επέιηθηε από ηελ ζύγρξνλε. 
ην είδνο απηό ηεο εθπαίδεπζεο αλήθεη ε Απηνδηδαζθαιία, ε Ηκηαπηόλνκε Δθπαίδεπζε θαη ε 
πλεξγαδόκελε Δθπαίδεπζε.» 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονική_μάθηση
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Πλεονεκτήματα Σηλεκπαίδευσης 

 Αλεμαξηεζία απόζηαζεο: Ο καζεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηνπ από 
όπνπ πξνηηκάεη (από ην ζπίηη ηνπ, από ηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν ζε ώξα δηαιιείκαηνο, 
από κία παξαιία ή έλα θαθέ ζε ζηηγκέο ραιάξσζεο) θαη δελ ππάξρεη θάπνηα απαίηεζεο 
παξνπζίαο ζε θπζηθή αίζνπζα.  

 Μεδεληθόο ρξόλνπ κεηαθίλεζεο: Γελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζεί θαλείο (κε ηα πόδηα, κε 
ακάμη ή κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο) γηα λα θηάζεη ζηνλ ρώξν κάζεζεο ηνπ. Δίλαη ήδε 
ζηνλ Ζ/Τ ηνπ. Έηζη, ππάξρεη θέξδνο ρξόλνπ θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή. 

 Αλεμαξηεζία ρξόλνπ: Σα καζήκαηα παξαθνινπζνύληαη όπνηε ζέιεη θαη θξίλεη ν καζεηεο 
λα ην θάλεη, ρσξίο λα πηέδεηαη από απζηεξά σξάξηα δηδαζθαιίαο. 

 Μηθξόηεξν αθξναηήξην: Πνιιέο θνξέο ην κεγάιν αθξναηήξην δπζθνιεύεη ηόζν ηνπο 
καζεηέο (θαζαξία θιπ) όζν θαη ηνπο θαζεγεηέο (δπζθνιία ηνπ θαζεγεηή λα ην 
αληηκεησπίζεη). 

 Αλαλέσζε πεγώλ: Πνιιέο θνξέο ηπγράλεη λα ρξεηαζηεί λα αλαλεσζεί πιηθό (πρ 
εθπαηδεπηηθό, πξνζζήθεο θεθαιαίσλ). Απηό κπνξεί λα γίλεη αλά πάζα ζηηγκή. 

 Δξσηαπαληήζεηο αλά πάζα ζηηγκή: Μέζα από ηα καζεηηθά θόξνπκ, ν καζεηήο κπνξεί 
νπνηεδήπνηε λα ζέζεη εξώηεζε γηα κία απνξία πνπ έρεη, πνπ πηζαλόλ λα κελ ηνπ 
εξρόηαλ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε κάζεζε: Ο καζεηήο θαηεπζύλεη ν ίδηνο ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 
θάηη πνπ θάλεη ηελ όιε ζπκκεηνρή ηνπ πην ελεξγεηηθή. 

 

Μειονεκτήματα Σηλεκπαίδευσης 

 Υξόλνο εθκάζεζεο ζπζηήκαηνο: Καηά ηηο πξώηεο επαθέο πνπ ζα έρεη ν καζεηήο κε ην 
ζύζηεκα, ζα ρξεηαζηεί πξνθαλώο, θάπνηνο ρξόλνο λα κάζεη θαη λα ζπλεζίζεη ηελ 
ειεθηξνληθή εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα. 

 Σερληθά πξνβιήκαηα: Δίλαη θπζηνινγηθά ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, θαηά θαηξνύο, ζε 
νπνηαδήπνηε πιαηθόξκα ζηεξίδεηαη ζην δηαδίθηπν. Δμαίξεζε δελ κπνξνύλ λα 
απνηεινύλ νη ηειεθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. 

 Έιιεηςε άκεζεο επαθήο: Ο ππνινγηζηήο απνηειεί κία λνεηή πξαγκαηηθόηεηα. ίγνπξα 
ε θπζηθή αίζζεζε ηεο άκεζεο επαθήο, κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, 
είλαη θάηη πνπ δύζθνια αληηθαζίζηαηαη ςεθηαθά. Γεληθά, ε νζόλε είλαη δύζθνιν λα 
αληηθαηαζηήζεη ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ δαζθάινπ κέζα ζηελ αίζνπζα. ε νξηζκέλεο 
πεξηπηώζεηο δε, ε παξνπζία θαζεγεηή ή εθπαηδεπόκελνπ, θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

 Παξαγθώληζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα: Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο, αληηθαζίζηαηαη 
από ηνλ ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν, νπόηε ράλεηαη αξθεηό κέξνο ηεο θπζηθόηεηαο. 

 Υαιαξόηεηα: Πνιιέο θνξέο ν καζεηήο, όηαλ δελ ηνπ αζθείηαη θαη κία εληόο ινγηθώλ 
πιαηζίσλ πίεζε, αθαηξείηαη θαη δελ αζρνιείηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ όζν ζα έπξεπε, 
νύηε αθηεξώλεη ηνλ δένληαη ρξόλν. 

 

Η θεωρία του Holland 

Εισαγωγή 

Δληόο ηνπ αξρείνπ pdf πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ εμεηαδόκελν, κεηά ην πέξαο ηνπ "Basic 
Preliminary Quiz" εθδίδνληαη ζηαηηζηηθά (ζπγθεθξηκέλα πνιύρξσκεο νξηδόληηεο κπάξεο) ην 
νπνία αλαθέξνπλ ην πνζνζηό θιίζεο ηνπ εμεηαδόκελνπ ζε θάζε ηύπν Holland. Με απηόλ ηνλ 
ηξόπν, ζε πεξίπησζε πνπ εγγξαθεί θαη αζρνιεζεί κε ην Tui-Tion αξγόηεξα, νη θαζεγεηέο ηνπ 
ζα έρνπλ κία πνιύ θαιή ηδέα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 
καζεηή, νύησο ώζηε ηόζν λα εθκεηαιιεπηνύλ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ (πρ όηη 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Αξθνιάθεο Γεκήηξηνο 

«ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο » 22 

είλαη νξγαλσηηθόο), όζν θαη λα πξνζδηνξίδνληαη νη κεηέπεηηα ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ 
ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ηαηξηάδνπλ ζηνπο Holland ηύπνπο πνπ θέξεη κεγάια πνζνζηά. 
Οπζηαζηηθά, νη 6 ηύπνη πξνζσπηθόηεηαο ηνπ John Holland (πξαθηηθόο, εξεπλεηηθόο, 
θαιιηηερληθόο, θνηλσληθόο, επηρεηξεκαηηθόο, νξγαλσηηθόο) απνηεινύλ ραξηνγξάθεζε - 
ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ.  

 

Οη εξσηήζεηο Holland πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ηεζη έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε 
νηθνλνκηθά, ςπρνκεηξηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα θαη ζηεξίδεηαη ζε πνιπεηείο πξσηνγελείο 
έξεπλεο, θαζώο θαη ζε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο ζεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ γεληθόηεξε θηινζνθία ηνπ, ζπλδπάδεη ηελ επηζηεκνληθή νξζόηεηα, ηελ 
εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία, κε ηελ ηαρύηεηα θαη ηε θηιηθόηεηα ζηε δηεθπεξαίσζή ηνπ.  

 

Έλα εθ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θνηλσλίαο είλαη πσο απνηειείηαη από πνιινύο θαη 
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αηόκσλ πνπ έρνπλ κελ πνιιέο νκνηόηεηεο αιιά θαη πνιιέο δηαθνξέο δε 
(εκθάληζε, ραξαθηήξαο, θιίζεηο, ελδηαθέξνληα, πξνηηκήζεηο, δεμηόηεηεο, ηαιέληα, ηθαλόηεηεο 
θ.α). Σν θάζε άηνκν δηαθξίλεηαη γηα κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ηα 
νπνία απνπζηάδνπλ από θάπνηνλ άιιν θαη ην αληίζηξνθν. Ο θάζε άλζξσπνο, όπσο είλαη 
ινγηθό, κνηάδεη κε άιινπο αλζξώπνπο, αιιά πξνθαλώο θαη δηαθέξεη θη όιαο από απηνύο. Ο 
θαζέλα έρεη ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή θαη κνλαδηθή πξνζσπηθόηεηα. Απηό ινηπόλ έξρεηαη λα 
δηαθξίλεη θαη ην Holland Test! Δίλαη ζρεδόλ απίζαλν δύν νπνηαδήπνηε άηνκν ζηνλ θόζκν λα 
θάλνπλ ην ίδην Holland Test θαη λα βγάινπλ αθξηβώο ηα ίδηα ζηαηηζηηθά αλά θαηεγνξία! 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ιεπηνκεξώο νη έμη ηύπνη πξνζσπηθόηεηάο ηνπ John Holland: 

 

Οι τύποι προσωπικότητας του Holland 

Πρακτικόσ - Ρεαλιςτικόσ 

Πξαθηηθόο θαη ξεαιηζηήο! Δζσζηξεθήο, απόιπηνο θαη δνγκαηηθόο! Δμαηξεηηθά επίκνλνο θαη 
απνηειεζκαηηθόο ζηηο ελέξγεηέο ηνπ. Άηνκν πξνζγεησκέλν θαη κεζνδηθό. Υαξαθηεξίδεηαη από 
ηελ επζύηεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ. Οη θύξηεο ηθαλόηεηεο ηνπ είλαη: 

 

 Σερληθέο 

 Μεραλνινγηθέο 

 Υεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο 

 Υεηξηζκόο εξγαιείσλ 

 Υεηξηζκόο κεραληθσλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Ο ηύπνο ησλ καζεκάησλ πνπ έρεη θιίζε, ησλ ζπνπδώλ πνπ ζπλήζσο επηιέγεη θαη ησλ 
επαγγεικάησλ πνπ ζπλήζσο θάλεη απηόο ν ηύπνο είλαη ηερλνινγηθά, ηερληθά, κεραλνινγηθά θαη 
θαηαζθεπαζηηθά (ρεκεία, κεραλνινγία, γεσινγία, γεσπνλία, ειεθηξνινγία, πιεξνθνξηθή, 
πξνγξακκαηηζκόο θιπ). 

 

Ερευνητικόσ 

Δπξεκαηηθόο, αλήζπρνο, δεκηνπξγηθόο. Αλεμάξηεηνο ζαλ πξνζσπηθόηεηα, πνιπζύλζεηνο ζαλ 
ραξαθηήξαο θαη πνιιέο θνξέο δηαλννύκελνο. Φεκίδεηαη γηα ηελ επξεκαηηθόηεηα ηνπ θαη ηελ 
παξαηεξεηηθόηεηα ηνπ. πλήζσο αζρνινύληαη κε πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ζπζηεκαηηθή  
έξεπλα, ηελ θαηαλόεζε θαη ηα θπζηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά θαηλόκελα.  

 

Ζ αιήζεηα είλαη όηη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν ππνηύπνπο: 
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A. Σνλ ζεηηθό ηύπν (καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία) 

B. Σνλ ζεσξεηηθό ηύπν (γιώζζα, ηζηνξία, θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο)  

 

Καλλιτεχνικόσ 

Πνιύπινθνο ζαλ ραξαθηήξαο, επαίζζεηνο θαη αθεξεκέλνο. Άηαθηνο, απξνζάξκνζηνο θαη πνιύ 
ζπλαηζζεκαηηθόο. Αληηθνλθνξκηζηήο θαη πλεύκα αλεμάξηεην. Δίλαη εκθαλώο εθδεισηηθόο θαη 
επθάληαζηνο, αιιά πνιιέο θνξέο κε απνηειεζκαηηθόο. Υαξαθηεξίδεηαη σο ηδεαιηζηήο 
αξηηζηηθόο θαη ξνκαληηθόο. 

 

Κιίλεη, όπσο είλαη ινγηθό, πξνο ηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα (κνπζηθή, ρνξόο, ζέαηξν, 
δσγξαθηθή, θηλεκαηνγξάθνο, γιππηηθή) θαη ζηεξίδεηαη πνιύ ζην θπζηθό ηνπ ηαιέλην.  

 

Κοινωνικόσ 

Φηιηθόο, ζπλεξγάζηκνο, επγεληθόο. Εεζηόο, επράξηζηνο θαη εμσζηξεθήο ζαλ ραξαθηήξαο. 
πλήζσο εμππεξεηηθόο θαη ππνκνλεηηθόο. Μπνξεί θη απηόο (όπσο ν εξεπλεηηθόο) λα ρσξηζηεί ζε 
δύν ππνηύπνπο: 

 

A. Σνλ εμσζηξεθή ηύπν 

B. Σνλ αιιειέγγπν ηύπν 

 

Γελ ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα πνπ λα έρεη θιίζε, αιιά κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη (κέζσ ηεο παξόηξπλζεο ηνπ θαζεγεηή, πνπ έρεη δώζεη βάζε ζην έληνλν απηό 
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ) επεξγεηηθά ζε καζεηηθέο νκάδεο θαη νκάδεο εξγαζηώλ (έρνληαο πρ ην ξόιν 
ηνπ ζπλεξγαηηθνύ). 

 

Επιχειρηματικόσ 

Ζγεηηθόο, δξαζηήξηνο, θηιόδνμνο, θπξηαξρηθόο, αληαγσληζηηθόο, αιιά θαη θνηλσληθόο. 
Απνθαζηζηηθόο θαη δεκηνπξγηθόο. Πνιιέο θνξέο επίκνλνο, απόιπηνο, αλήζπρνο, γελλαίνο αιιά 
θαη ξηςνθίλδπλνο,  επηζεηηθόο ή απηαξρηθόο. Γελ ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα πνπ 
λα έρεη θιίζε, αιιά ε επρέξεηα ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ αιιά θαη ησλ κεζόδσλ πεηζνύο 
θαη ρεηξαγώγεζεο ηξίησλ πξνζώπσλ θαη ζπλαδέιθσλ ηνπο, κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ εγέηεο ζε 
καζεηηθέο νκάδεο θαη νκάδεο εξγαζηώλ. 

 

Οργανωτικόσ 

Απνδεθηηθόο πξνο ηνλ θαζηεξσκέλν ηξόπν δσήο, ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηελ ηεξαξρία ηεο 
εμνπζίαο. Αθνζησκέλνο, επζπλείδεηνο, κε αλεπηπγκέλν αίζζεκα ηεο νηθνλνκίαο. Δπηκειήο, 
πεηζαξρεκέλνο, ηαθηηθόο, πξαθηηθόο, ςύρξαηκνο θαη ζπλεξγάζηκνο. Αμηόπηζηνο, κεζνδηθόο θαη, 
θπζηθά, νξγαλσηηθόο. Σα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, παξαηεξείηαη λα έρνπλ αξθεηή θιίζε 
πξνο ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα θαη επαγγέικαηα (νηθνλνκνιόγνο, ινγηζηήο θιπ). 

 

κοπός του Holland Test 

Σν Holland Test, ζπλ ηνηο άιινηο, βνεζάεη ηνλ θαζεγεηή-ζπκβνπιάηνξα ηνπ εμεηαδόκελνπ 
(κέιινληα καζεηή ηνπ Tui-Tion) me ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, θαζώο 
παξέρεη έγθπξεο πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη ππνβνεζήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ 
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ζρεηηθά κε κειινληηθέο ζπνπδέο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εξγαζίεο - επαγγέικαηα. Πνιύ 
βαζηθό γηα ηε ζσζηή επηινγή ζπνπδώλ, είλαη λα μέξεη θαη ν καζεηήο πνηνο είλαη, ηη ζέιεη θαη ηη 
ηθαλόηεηεο έρεη (ελδηαθέξνληα, θιίζεηο, πξνηηκήζεηο, ηαιέληα).  

 

Αθνύ αξρηθά βεβαησζεί γηα ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ, πξέπεη 
λα ςάμεη ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, έηζη ώζηε λα πξνζαλαηνιηζηεί ζσζηά γηα ηηο 
ζπνπδέο ηνπ θαη ηηο επηινγέο ηεο κεηέπεηηα θαξηέξαο ηνπ. Γελ έρεη ζεκαζία κόλν ην ηη ζε 
ελδηαθέξεη, αιιά θαη ην ηη κπνξείο λα θάλεηο θαη πνύ κπνξείο λα ζηνρεύεηο. Οη επηδόζεηο ηνπ ζηα 
καζήκαηα είλαη κελ έλα θαιό πξώην θξηηήξην γηα όια ηα πξναλαθεξζέληα, όκσο δελ απνηεινύλ 
θαη ην κνλαδηθό. 

 

 

 

Οη ηύπνη πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Holland 

 

Ύζηεξα από ελδειερή έξεπλα, θαηαιήμακε ζηηο 30 παξαθάησ εξσηήζεηο ηύπνπ Holland, νη 
νπνίεο ζεσξείηαη όηη βγάδνπλ αξθεηά αζθαιή απνηειέζκαηα νύησο ώζηε λα απνηππσζνύλ 
ζσζηά, από ζηαηηζηηθήο άπνςεο, ηα πνζνζηά θιίζεο αλά ηύπν πξνζσπηθόηεηαο γηα ηνλ 
εμεηαδόκελν. Γηα ηελ θάζε θαηεγνξία Holland, αληηζηνηρνύλ 5 εξσηήζεηο. 

 Θα κνπ άξεζε λα θαηαζθεπάζσ έλα παηρλίδη 

 Αζρνινύκαη πνιύ κε ην ίληεξλεη 

 Θα κνπ άξεζε λα πξνγξακκαηίζσ έλα πξόγξακκα γηα ππνινγηζηέο 
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 Θα κε ελδηέθεξε λα κειεηήζσ ηα κεραλνινγηθά κέξε ελόο ιεσθνξείνπ 

 Αζρνινύκαη κε δίθηπα ππνινγηζηώλ 

 Μειεηάσ αξραίνπο ζπγγξαθείο 

 Μνπ αξέζεη λα κειεηάσ ηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο 

 Μνπ αξέζεη λα ιύλσ πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ 

 Μειεηάσ ινγνηερληθά θείκελα 

 Θα κνπ άξεζε λα ζπκκεηάζρσ ζε πεηξάκαηα ρεκείαο  

 Δπηζθέπηνκαη εθζέζεηο δσγξαθηθήο 

 Παίδσ θάπνην κνπζηθό όξγαλν – ζπλζέησ κνπζηθή 

 Πεγαίλσ ζην ζέαηξν 

 Μνπ αξέζεη λα δσγξαθίδσ 

 Θα κνπ άξεζε λα παίμσ ζην ζέαηξν 

 Μνπ αξέζεη λα δηεγνύκαη παξακύζηα ζε παηδηά 

 Θα κνπ άξεζε λα παξαθνινπζήζσ ζεκηλάξηα εμππεξέηεζεο πειαηώλ μελνδνρείσλ 

 Θα κε ελδηέθεξε λα αζρνιεζώ κε ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν 

 Σαμηδεύσ πνιύ ζπρλά 

 Θα κνπ άξεζε λα γξάθσ ελεκεξσηηθά άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη site 

 Καηαγξάθσ ιεπηνκεξώο ηα έμνδα κνπ 

 πρλά εκπνξεύνκαη δηάθνξα πξντόληα 

 Θα κνπ άξεζε λα παξαθνινπζήζσ ζεκηλάξηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

 Μνπ αξέζεη λα εγνύκαη ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρσ 

 Γηαβάδσ ζπρλά άξζξα ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά ζέκαηα 

 Δίκαη ηαθηηθόο κε ηα ξνύρα κνπ θαη ηα πξάγκαηα κνπ 

 πρλά δηαβάδσ άξζξα γηα ζηξαηησηηθά ζέκαηα 

 Πεγαίλσ ζπρλά ζηελ εθθιεζία 

 πδεηάσ πνιύ ζπρλά γηα ζέκαηα ζξεζθεπηηθήο θύζεσο 

 Θα κνπ άξεζε λα είκαη εθπαηδεπηήο ζηνλ ζηξαηό 
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Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual) 

 

Εισαγωγή 

ην project καο δώζεθε κεγάιε βάζε ζην λα είλαη ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο όζν ην δπλαηόλ 
απινύζηεξε γηα ηνλ ρξήζηε, νύησο ώζηε λα επηθεληξσζεί θαζαξά ζηα ησλ ηεζη θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ βίληεν. Ο ρξήζηεο, κε ην πνπ επηζθέπηεηαη γηα πξώηε θνξά ηνλ ηζηόηνπν, γηα λα 
θάλεη ην “basic preliminary test” δειώλεη ην e-mail ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο ζα ηνπ δεκηνπξγεζεί απηόκαηα έλαο ινγαξηαζκόο (ζα δνύκε ιεπηνκέξεηεο παξαθάησ) 
θαη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο, ζα ηνπ έξζεη ην ζρεηηθό mail. 

 

Preliminary Test 

κοπός 

θνπόο ηνπ Preliminary Test είλαη λα δνθηκάζεη ν επηζθέπηεο ηηο γεληθέο ηνπ γλώζεηο ζε 6 
θαηεγνξίεο καζεκάησλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθνρεκεία, Ηζηνξία, Φηινινγηθά, Οηθνλνκηθά, 
Πιεξνθνξηθή) νύησο ώζηε λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηηο θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο θαηνξζώζεη λα 
επηηύρεη ην επηζπκεηό πνζνζηό, κε επόκελν ζηόρν λα δώζεη ηα πην ζηνρεπκέλα ηεζη αλα 
θαηεγνξία, ζην επόκελν βήκα. Δπίζεο, ζθνπόο ηνπ Preliminary Test, είλαη θαη νη θαζεγεηέο πνπ 
αλαιάβνπλ ηνλ καζεηή (ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά επηηύρεη θαη απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ 
θεληξηθή θξνληηζηεξηαθή πιαηθόξκα) λα έρνπλ γλώζε ζρεηηθά κε ηηο θιίζεηο ηνπ θαη ηνπο 
ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εκπίπηεη σο άηνκν, ώζηε λα ηνλ δηαρεηξηζηνύλ θαη 
αλάινγα ζην κέιινλ. 

 

Demonstration 

Σν ζύζηεκα ππνδέρεηαη ηνλ επηζθέπηε κε ην παξαθάησ κήλπκα ζηελ αξρηθή νζόλε: 

“Καιώο ήιζαηε ζην εηζαγσγηθό ηεζη. Θα εξσηεζείηε ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο πνηθίιεο 
ύιεο θαη αλαιόγσο ζα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζα επηηύρεηε. Οη 
πξώηεο εξσηήζεηο αθνξνύλ ηνλ ηύπν "Holland" πνπ αλήθεηε, νύησο ώζηε νη κειινληηθνί 
θαζεγεηέο ζαο λα γλσξίδνπλ ηελ θιίζε ζαο σο άηνκν θαη λα ζαο δηαρεηξηζηνύλ αλάινγα.” 

 

 
 

Έπεηηα, ην ζύζηεκα, δεηάεη από ηνλ επηζθέπηε ην email ηνπ θαη αθνινπζεί ην εμήο κήλπκα: 
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“Καιώο ήιζαηε ζην εηζαγσγηθό θνπίδ! Πξόθεηηαη λα απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο 6 
θαηεγνξηώλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθνρεκεία, Ιζηνξία, Φηινινγηθά, Οηθνλνκηθά, Πιεξνθνξηθή) θαζώο 
θαη ζε θάπνηεο εξσηήζεηο πξνζσπηθόηεηαο. 

Καιή επηηπρία! ” 

 

 Ο ιόγνο πνπ δεηάεη ην email ηνπ επηζθέπηε, όπσο ζα δνύκε ιεπηνκεξώο θαη ελ 
ζπλερεία, είλαη γηα λα “πξνάγεη” ηνλ επηζθέπηε ζε ρξήζηε κε ινγαξηαζκό ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο, κε απηόκαην ηξόπν κέζσ ηεο δηεύζπλζεο email πνπ δήισζε. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
παξαδείγκαηνο καο δεκηνπξγήζακε έλαλ δνθηκαζηηθό email ινγαξηαζκό, ηνλ 
«homerus@arkolakis.gr” κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δνύκε θαη όιε ηελ δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο όηαλ 
είλαη έηνηκνο, παηάεη ην θνπκπί «Start Quiz». 

 

 
 

Αθνύ δειώζεη ν ρξήζηεο ην e-mail ηνπ είλαη έηνηκνο λα θάλεη ην “basic preliminary test” ην 
νπνίν απνηειείηαη από ηα εμήο: 

 30 εξσηήζεηο πξνζσπηθόηεηαο (Holland)  

 10 εξσηήζεηο Μαζεκαηηθώλ 

 10 εξσηήζεηο Φπζηθνρεκείαο 

 10 εξσηήζεηο Ηζηνξίαο 

 10 εξσηήζεηο Φηινινγηθώλ 

 10 εξσηήζεηο Οηθνλνκηθώλ 

 10 εξσηήζεηο Πιεξνθνξηθήο 

 

ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε δείγκα από ηηο  30 πξώηεο εξσηήζεηο (ηύπνπ True/False)  
ηύπνπ Holland: 
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Έπεηηα αθνινπζνύλ νη 60 εξσηήζεηο γεληθώλ γλώζεσλ ηύπνπ “πνιιαπιήο επηινγήο”. 

ηελ παξαθάησ εηθόλα, βιέπνπκε δείγκα εξσηήζεσλ θπζηθήο θαη πιεξνθνξηθήο: 

 
Μεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κήλπκα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ρξήζηε, καδί κε έλα εθαηνζηηαίν γξάθεκα κπάξαο.  Σν κήλπκα έρεη σο εμήο: 

“ Οινθιεξώζαηε ην ηεζη Preliminary. 

Πεηύραηε <<ΑΡΙΘΜΟ ΩΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ>> ζσζηέο από ηηο 60 ζπλνιηθά απαληήζεηο. 
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Μαδέςαηε <<ΑΡΙΘΜΟ ΩΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ>> πόληνπο 

Πνζνζηό <<ΔΚΑΣΟΣΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΣΤΥΙΑ>> % κε όξην επηηπρίαο ην 40%. ε 
πεξίπησζε επηηπρίαο, ζα ζαο ζηαιεί ζρεηηθό pdf ζην mail πνπ δειώζαηε. ” 

 

 
ε πεξίπησζε επηηπρίαο, ινηπόλ, από ηα απνηειέζκαηα  ησλ 90 απαληήζεσλ ηνπ 

ρξήζηε (όιεο νη απαληήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο) ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί γξαθήκαηα θαη 
ζηαηηζηηθά ηα νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ρξήζηε ζην e-mail πνπ δήισζε θαη ηνπ δεκηνπξγεί 
απηόκαηα ινγαξηαζκό, βάζεη ηνπ e-mail πνπ δήισζε. 

Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο, ππάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο: 

 ΔΠΗΣΤΥΗΑ (πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ πςειόηεξν ή ίζν ηνπ 40%) 

 ΑΠΟΣΤΥΗΑ (πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ ρακειόηεξν ηνπ 40%) 

 

Σν “πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ” θξίλεηαη από ηνλ αξηζκό ζσζηώλ απαληήζεσλ ζηηο 60 
εξσηήζεηο γλώζεσλ, εθόζνλ νη εξσηήζεηο πξνζσπηθόηεηαο ρξεζηκεύνπλ γηα άιινπο ζθνπνύο 
θαη δελ πξνζκεηξνύληαη σο σζηέο/Λάζνο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ην ζύζηεκα απιά ζηέιλεη 
ζηνλ εμεηαδόκελν mail κε πεξηερόκελν ηύπνπ “Λππνύκαζηε, απνηύραηε ζηελ εμέηαζε, εθόζνλ 
δελ θαηαθέξαηε λα θηάζεηε ην επηζπκεηό όξην. αο επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή”. ε 
πεξίπησζε επηηπρίαο, απνζηέιιεηαη ζηνλ εμεηαδόκελν έλα mail κε ζπλεκκέλν αξρείν pdf ην 
νπνίν πεξηέρεη αλαιπηηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ηα πεξηερόκελα ηνπ pdf έρνπλ σο εμήο: 

 

 Γξάθεκα - πίηα κε ην πνζνζηό ζσζηώλ θαη ιάζνο απαληήζεσλ (ελαιιαγή ρξσκάησλ) 

 Μπάξεο κε ην πνζνζηό ηύπνπ πξνζσπηθόηεηαο Holland 

 Μπάξεο κε ην πνζνζηό επηηπρίαο αλά θαηεγνξία καζεκάησλ 

Email 

ηελ παξνύζα θάζε, ζα δνύκε ηη πεξηέρεη ην mail πνπ έξρεηαη ζηνλ εμεηαδόκελν, ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο ζην Preliminary Test. Ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο, έξρεηαη email ζηνλ 
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εμεηαδόκελν κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ. ηελ παξαθάησ εηθόλα, βιέπνπκε ην email πνπ ήξζε 
ζηνλ ινγαξηαζκό homerus@arkolakis.gr κε ηίηιν “Preliminary Test Success” από ηνλ 
απνζηνιέα “TuitionTest” εθόζνλ θαηαθέξακε λα πηάζνπκε πνζνζηό επηηπρίαο 62% 
πξνεγνπκέλσο. 

 
Δληόο ηνπ emai βιέπνπκε όηη εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε γηα ηελ επηηπρία ηνπ θαη ζπλνδεύεηαη 

από έλα ζπλεκκέλν αξρείν pdf. Σν αξρείν θέξεη ηίηιν κνξθήο 
“PRELIMINARY_%Datestamp+Hash%”. Δληόο ηνπ αξρείνπ, βξίζθνληαη ηα πάληα  πνπ 
ρξεηάδεηαη λα δεη ν εμεηαδόκελνο, ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε πνπ κόιηο έδσζε. 

 
ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ pdf βιέπνπκε ηελ πίηα κε ηα πνζνζηά ζσζηώλ θαη ιάζνο 

απαληήζεσλ ηνπ εμεηαδόκελνπ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαληήζεσλ ηνπ. Μεηά ηελ πίηα, 
παξαηεξνύκε πσο ην ζύζηεκα ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη απηόκαηα: 

 Όλνκα Υξήζηε (βάζεη ηνπ email πνπ δήισζε) 

 Κσδηθό Πξόζβαζεο (έλαλ ηπραίν 12 ραξαθηήξσλ) 

 URL ύλδεζεο γηα ηελ Advanced πιαηθνξκα 
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ηελ επόκελε ζειίδα, βιέπνπκε ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηνπ ρξήζηε ηόζν ζε θαηεγνξίεο 

ηύπσλ πξνζσπηθόηεηαο Holland, όζν θαη ζε θαηεγνξίεο καζεκάησλ. Σα πνζνζηά εκθαλίδνληαη 
ζε κπάξεο. ην παξάδεηγκα καο, βιέπνπκε όηη εκπέζακε ζε ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο ζηα 
παξαθάησ πνζνζηά: 

 Πξαθηηθόο 80% 

 Δξεπλεηηθόο 60% 

 Καιιηηερληθόο 80% 

 Κνηλσληθόο 80% 

 Δπηρεηξ/θόο 100% 

 πκβαηηθόο 40% 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Αξθνιάθεο Γεκήηξηνο 

«ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο » 32 

 
Δπίζεο, πεηύρακε ηα παξαθάησ πνζνζηά αλα θαηεγνξία καζήκαηνο (ηα νπνία απηνκάησο 

ηαμηλνκνύληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά: 

 Ηζηνξία  100% 

 Οηθνλνκηθά 80% 

 Πιεξνθνξηθή 80% 

 Φηινινγηθά 50% 

 Φπζηθνρεκεία 40% 

 Μαζεκαηηθά 20% 

 
 

Παξαηεξνύκε όηη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θπζηθνρεκείαο θαη ησλ καζεκαηηθώλ, πεηύρακε 
θάησ από 50%, γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα καο απνθιείζεη από ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
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ζηελ Advanced πιαηθόξκα. Όλησο, όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ επόκελε εηθόλα,  ην ζύζηεκα έρεη 
δώζεη url πξόζβαζεο ζηνλ εμεηαδόκελν ζηηο 4 θαηεγνξίεο πνπ πέηπρε, αιιά όρη ζηηο 2 πνπ 
απέηπρε. Ο ρξήζηεο είλαη πιένλ έηνηκνο, λα δνθηκαζηεί ζηελ Advanced πιαηθόξκα: 

 

Advanced Platform 

ην επόκελν ζηάδην, ν ρξήζηεο εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα ζε ηεζη θάζε θαηεγνξίαο από όζεο 
πέηπρε ζην Preliminary Test. ε όπνηεο θαηεγνξίεο θαηνξζώζεη λα επηηύρεη θαη ζηα Advanced 
Test, ζε απηέο απνθηάεη θαη πξόζβαζε ζηελ θεληξηθή θξνληηζηεξηαθή πιαηθόξκα ηνπ Tui-Tion. 
Τπάξρνπλ δύν επίπεδα επηηπρίαο ζηα Advanced Test: 

 Α επίπεδν (πνζνζηό από 70% θαη πάλσ) 

 Β επίπεδν (πνζνζηό από 40% έσο 70%) 

 

Ο ρξήζηεο παηώληαο ζηα link ηεο πξνεγνύκελεο εηθόλαο, θαηεπζύλεηαη ζηα Advanced Test 
γηα λα ηα θάλεη. Δκείο ζην παξάδεηγκα καο, ζα μεθηλήζνπκε από ην ηεζη θηινινγηθσλ. Τπόςηλ, 
όηη ζηηο ζειίδεο ησλ Advanced Test δελ έρνπλ πξόζβαζε κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο. ε  
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί, ηνπ εκθαλίδεη ην παξαθάησ κήλπκα ζύλδεζεο: 
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ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο παηώληαο πάλσ ζην “Log In” θαηεπζύλεηαη ζε 
ζειίδα ζύλδεζεο, από όπνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο πνπ ηνπ είραλ έξζεη 
ζην pdf. 

 
Δλ ζπλερεία, ν ρξήζηεο εμεηάδεηαη ζην Advanced Test θηινινγηθώλ. εκεηώλνπκε εδώ, 

όηη νη παξαθάησ εξσηήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο. Πξνθαλώο, ζε έλα θαλνληθό πξνρσξεκέλν ηεζη 
θηινινγηθώλ, νη εξσηήζεηο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο, δπζθνιόηεξεο θαη πεξηζζόηεξεο.  
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Μεηά ην πεξάο ηεο εμέηαζεο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηα απνηειέζκαηα, όπσο θαη ζην 
Preliminary Test θαη δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν pdf κε γξάθεκα πίηαο, ην νπνίν καο έξρεηαη ζην 
email. 

 

 

 
Δλ ζπλερεία, ιύζακε κε παξόκνην ηξόπν θαη ηα ηεζη ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ πνπ είρακε 

πξόζβαζε (Ηζηνξία, Οηθνλνκηθά, Πιεξνθνξηθή). ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε ηα mail πνπ 
εζηάιεζαλ. Παξαηεξνύκε έλα mail γηα ην θάζε ηεζη. ηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηα θηινινγηθά, 
θαηαθέξακε λα πηάζνπκε βαζκνινγία ίζε-κεγαιύηεξε ηνπ 70% θάηη ην νπνίν καο θαηέηαμε ζην 
επίπεδν Α. ηελ ηζηνξία θαηαθέξακε λα επηηύρνπκε βαζκνινγία κεγαιύηεξε ηνπ 40%, αιιά 
κηθξόηεξε ηνπ 70% θάηη ην νπνίν καο θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία Β. Σέινο, ζην ηεζη 
νηθνλνκηθώλ, απνηύρακε. 

 

 
 

Μήλπκα επηηπρίαο επηπέδνπ Α:  

“πγραξεηήξηα, επηηύραηε! ην ηέζη %%ΜΑΘΗΜΑ%% επηηύραηε βαζκνινγία πάλσ από 70% 
θάηη ην νπνίν ζαο θαηαηάζζεη ζην Α επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζηαηηζηηθά ζαο κπνξείηε λα 
ηα δείηε ζην PDF αξρείν πνπ ζαο έρνπκε επηζπλάςεη. Δλαο δηαρεηξηζηήο ζα αλαιάβεη λα ζαο 
δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζηελ πιαηθόξκα TUITION ηνπ θξνληηζηεξίνπ, βάζεη ηνπ επηπέδνπ 
ζαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα %%ΜΑΘΗΜΑ%%.” 
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Μήλπκα επηηπρίαο επηπέδνπ Β: 

πγραξεηήξηα, επηηύραηε! ην ηέζη %%ΜΑΘΗΜΑ%% επηηύραηε βαζκνινγία πάλσ από 40%, 
αιιά θάησ ηνπ 70%, θάηη ην νπνίν ζαο θαηαηάζζεη ζην Β επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα 
ζηαηηζηηθά ζαο κπνξείηε λα ηα δείηε ζην PDF αξρείν πνπ ζαο έρνπκε επηζπλάςεη. Δλαο 
δηαρεηξηζηήο ζα αλαιάβεη λα ζαο δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζηελ πιαηθόξκα TUITION ηνπ 
θξνληηζηεξίνπ, βάζεη ηνπ επηπέδνπ ζαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα %%ΜΑΘΗΜΑ%%. 

 

 

Tui-Tion Platform 

Διαχειριστής 

Ο θάζε ρξήζηεο πνπ νινθιεξώλεη ηα ηεζη, εηζάγεηαη απηνκάησο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Tui-Tion. 
Ζ θαηάζηαζε ηνπ εθθξεκεί, κέρξη λα ηνλ εγθξίλεη θάπνηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ θξνληηζηεξίνπ. ηελ 
παξαθάησ εηθόλα, βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Tui-Tion, όηαλ ζπλδέζεθε ν 
δηαρεηξηζηήο, ιίγν κεηά πνπ ν homerus@arkolakis.gr νινθιήξσζε όια ηνπ ηα ηεζη. 
Παξαηεξνύκε όηη ν ζπγθεθξηκέλν ρξήζηεο έρεη επηηύρεη Α ζε θπζηθή θαη πιεξνθνξηθή, Β ζηελ 
ηζηνξία, 0 ζε όια ηα ππόινηπα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ είλαη “Πξνο Έγθξηζε”. 
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Ο Γηαρεηξηζηήο, όηαλ ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη  ηηο όπνηεο δηαδηθαζίεο, κπνξεί λα επέκβεη 

ζηελ θαξηέια ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ νξίζεη ξόιν “Μαζεηή”.  Από εθεί θαη έπεηηα, ν ρξήζηεο ζα 
κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην θξνληηζηήξην σο ρξήζηεο θαη λα εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα ησλ 
θαηεγνξηώλ ηνπ. Από ηελ ίδηα θαξηέια, ν δηαρεηξηζηήο, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη άιια 
ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. 

 

 
 

ηηο επόκελεο δύν εηθόλεο, κπνξνύκε λα δνύκε όηη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ καζεηή από 
ηνλ δηαρεηξηζηή, ν καζεηήο θεύγεη από ηελ ιίζηα ησλ “πξνο έγθξηζε” θαη έρεη ηνπνζεηεζεί πιένλ 
ζηελ ιίζηα ησλ “καζεηώλ”. 
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Ο δηαρεηξηζηήο επίζεο, δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ, από 

όπνπ κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε (από επεμεξγαζία, κέρξη δηαγξαθή). Σν 
CRUD ζύζηεκα πνπ δηαζέηεη ε πιαηθόξκα, θάλεη όιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο παλεύθνιεο. 
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Από ην κελνύ ησλ καζεκάησλ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο θαη λα ηνπ αλαζέζεη ή αιιάμεη θαζεγεηή.  ηελ ζπκπιήξσζεη ηνπ “Course 
Description” καο βνεζάεη έλαο Rich Editor. 
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Καθηγητής 

πλερίδνληαο ην παξάδεηγκα καο, ζα ζπλδεζνύκε ηνλ ινγαξηαζκό ελόο θαζεγεηή, γηα λα δνύκε 
πσο ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα από ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή. Έρνληαο ινηπόλ πιένλ ζπλδεζεί σο 
θαζεγεηέο, ζην κελνύ ησλ καζεκάησλ,  κπνξνύκε λα δνύκε ην κάζεκα ην νπνίν καο έρεη 
αλαηεζεί από ηελ δηαρείξηζε. Δπίζεο, δηθαηνύκαζηε λα θάλνπκε θαη ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θιπ.  

 

 
Παξνκνίσο, από ην κελνύ “Κεθάιαηα” κπνξεί λα ν θαζεγεηήο λα δηαρεηξηζηεί ηα 

θεθάιαηα ησλ καζεκάησλ πνπ έρεη ν ίδηνο αλαξηήζεη θαη αληηζηνηρνύλ ζην κάζεκα ηνπ. 
Αληηζηνίρσο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέν κάζεκα. 
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Μέζα από ην κελνύ δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ησλ καζεκάησλ, κπνξεί ν θαζεγεηήο 

λα αιιάμεη ηα πάληα ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Σν ζύζηεκα δηαζέηεη θόξκεο αλάξηεζεο βίληεν θαη 
εηθόλαο πνπ ζπλνδεύνπλ ην θεθάιαην. 

 
 

Μέζα από ην κελνύ “Βαζκνί” έρεη ηελ πιήξε πξόζβαζε ησλ βαζκνινγηώλ ησλ 
καζεηώλ ζηα καζήκαηα ηνπ. Δπίζεο, δηαζέηεη κία ιίζηα, κε ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ καζεηώλ 
ζηα δηθά ηνπ καζήκαηα. 
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Δηθόλα ζειίδαο πξνζζήθεο βαζκνινγίαο: 

 
ηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα ν θαζεγεηήο, εθηόο ηνπ όηη κπνξεί πξνθαλώο λα επεμεξγαζηεί 

ηα ζηνηρεία ηνπ, δηαζέηεη θαη ηε ιίζηα κε ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ ζηείιεη νη καζεηέο ηνπ γηα ην 
κάζεκα ηνπ. 
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Μαθητής 

Αο ζπλδεζνύκε ηώξα σο καζεηέο. Οπζηαζηηθά, ε πξόζβαζε πνπ έρνπλ νη καζεηέο, είλαη ζηε 
ζειίδα πξνθίι όπνπ κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα 
αλεβάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα ην κάζεκα πνπ ζέινπλ, ζηελ ζειίδα θεθαιαίσλ γηα λα δνπλ ηα 
θεθάιαηα ησλ καζεκάησλ, θαζώο θαη ζηελ ζειίδα βαζκνινγηώλ γηα λα δνπλ ηηο βαζκνινγίεο 
ηνπο. ηηο επόκελεο δύν εηθόλεο βιέπνπκε ηελ ζειίδα πξνθίι, ηόζν ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο, 
όζν θαη ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. 

 

 
Από ηελ ζειίδα ησλ θεθαιαίσλ, ν καζεηήο βιέπεη ηα θεθάιαηα ησλ καζεκάησλ. Σα 

θεθάιαηα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλα αλά κάζεκα. Παηώληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ θεθαιαίνπ, ν 
καζεηήο αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. ηηο παξαθάησ δύν εηθόλεο βιέπνπκε 
ηόζν ηελ ζειίδα ηεο θαηεγνξίαο “Πιεξνθνξηθή”, όζν θαη ηε ζειίδα καζήκαηνο ελόο από ηα 
θεθάιαηα ηεο, νπνύ παξαηεξνύκε ην βίληεν, ην θείκελν πνπ ηελ ζπλνδεύεη θιπ. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Αξθνιάθεο Γεκήηξηνο 

«ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο » 44 

 

 
Άιιε κία ζειίδα πνπ έρεη πξόζβαζε ν ζπλδεδεκέλνο καζεηήο, είλαη ε  ζειίδα 

βαζκνινγηώλ, γηα λα βιέπεη ηηο βαζκνινγίεο ηνπ. Οη βαζκνινγίεο ηνπ καζεηή, είλαη 
ηαθηνπνηεκέλεο αλά κάζεκα. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Αξθνιάθεο Γεκήηξηνο 

«ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο » 45 

Αρχιτεκτονική υστήματος 

Εισαγωγή 

ηνλ παξόλ θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηα εξγαιεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη παξνπζηάδνληαη κεξηθά κηθξά 
ηκήκαηα θώδηθα σο παξαδείγκαηα γηα πιεξέζηεξε θαηαλόεζε. 

 

Σν Tui-Tion ρηίζηεθε κε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP κε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. 
Μέξνο ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο γλσζηήο CMS πιαηθόξκαο ηνπ 
WordPress. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ε PHP βηβιηνζήθε TCPDF γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ PDF 
αλαθνξώλ θαη ε βηβιηνζήθε PHPMailer γηα ηελ απνζηνιή ησλ αλαθνξώλ, όπσο θαη πάζεο 
θύζεσο mail. ε κεγάιν κέξνο ηνπ project ρξεζηκνπνηήζεθε ε αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο MVC 
θαη ε ινγηθή ηνπ CRUD ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πιαηθόξκα. Σα εξγαιεία – 
ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Notepad++ θαη ην PHPMyAdmin. πλνπηηθά: 

 

 PHP (ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε πιαηθόξκα) 

 MySQL (ε γιώζζα εληνιώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε) 

 WordPress (ε CMS πιαηθόξκα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη κέξνο ηεο εθαξκνγήο) 

 TCPDF (ε PHP βηβιηνζήθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ PDF αλαθνξώλ) 

 PHPMailer (βηβιηνζήθε απνζηνιήο ησλ E-Mail) 

 MVC (ε αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο κεγάινπ κέξνπο ηνπ project) 

 CRUD (ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ζην admin frontend) 

 Notepad++ (ινγηζκηθό ζπγγξαθήο θώδηθα) 

 PHPMyAdmin (πιαηθόξκα δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ) 

 

PHP 

H PHP είλαη ε πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία 
δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ, απηή ηε ζηηγκή ζην δηαδίθηπν θαη είλαη Server-Side γιώζζα (δειαδή 
ηξέρεη από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε ζρεηηθή επθνιία ζηελ ρξήζε 
ηεο, ε ειαζηηθόηεηα ηεο θαη όηη είλαη ειαθξηά θαη γξήγνξε. Ζ ινγηθή πνπ πξνζδίδεη δπλακηθόηεηα 
ζε κία ζειίδα είλαη ε εμήο: Έλα αξρείν ηύπνπ PHP (πρ page.php) πεξλάεη κέζα από θάπνηνλ 
ζπκβαηό server (Apache, Nginx, Lighttpd, IIS) θαη δεκηνπξγείηαη ην real-time πεξηερόκελν πνπ 
εκθαλίδεηαη ζηνλ browser ηνπ client (ζε απιή κνξθή HTML).  

 

Σα πεξηζζόηεξα θαη ζεκαληηθόηεξα CMS (ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ) είλαη 
γξακκέλα ζε PHP. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 B2evolution  

 Drupal 

 Elxis  

 Joomla! 

 Magento 

 Mambo 

 MediaWiki 

 Moodle 

 OpenCart 

 OsCommerce  

 PhpBB 
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 PHP-Nuke 

 Prestashop 

 WordPress 

Ιστορική αναδρομή 

Ζ PHP μεθίλεζε ην 1994, όηαλ ν θνηηεηήο Rasmus Lerdorf από ηελ Γαλία, δεκηνύξγεζε 
ρξεζηκνπνηώληαο κέζσ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ C έλα script γηα πξνζσπηθή ρξήζε ην 
νπνίν είρε σο ζθνπό λα δηαηεξεί online ζηαηηζηηθά γηα ηα επηζθέπηεο πνπ έβιεπαλ ην 
βηνγξαθηθό ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Μέζα ζε 3 ρξόληα ε PHP (ηόηε PHP/FI) έθηαζε λα αξηζκεί 
πάσ από 50.000 site πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ! Από ην 1997 θαη κεηά ηελ αλάπηπμε θαη 
δηάζεζε ηεο PHP ηελ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία Zend (κε έδξα ηελ Καιηθόξληα ησλ Ζ.Π.Α) θαη ε 
γιώζζα έρεη θηάζεη αηζίσο ζηελ έθδνζε 7. 

 

Ζ επαλαζηαηηθόηεξε αιιαγή ζηελ PHP ζπλεηέιεζζε ην 2000 όηαλ νη ηδξπηέο ηεο Zend (Andi 
Gutmans θαη Zeev Suraski) επαλαζρεδίαζαλ ηελ γιώζζα πάλσ ζε κία λενζύζηαηε ηερλνινγία 
ελ νλόκαηη "Zend Engine", θάηη ην νπνίν επέθεξε ηηο θάησζη βειηησηηθέο αιιαγέο: 

 

 Τπνζηήξημε πνιιώλ ηύπσλ server 

 Βειηίσζε δηαρείξηζεο κλήκεο 

 Απνθπγή memory leak 

 Βειηίσζε απόδνζεο - ηαρύηεηαο 

 

ηελ παξαθάησ εηθόλα, κπνξνύκε λα δνύκε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο PHP θώδηθα 

 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ην Tui-

Tion είλαη ε PHP. ην παξαθάησ παξάδεηγκα θώδηθα, κπνξνύκε λα δνύκε πσο πεηύρακε 
ζσζηή ηαμηλόκεζε, βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηνπ ρξήζηε ζην preliminary test, ησλ ηύπσλ 
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Holland. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Αξθνιάθεο Γεκήηξηνο 

«ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο » 47 

 

 // sort holland results by best on top 

 static function sort_results_best($grade_a, $grade_b) { 

  if($grade_a->count == $grade_b->count) return 0; 

  return ($grade_a->count > $grade_b->count) ? -1 : 1; 

 } 

 // sort holland results by worst on top 

 static function sort_results_worst($grade_a, $grade_b) { 

  if($grade_a->count == $grade_b->count) return 0; 

  return ($grade_a->count < $grade_b->count) ? -1 : 1; 

 } 

 // sort personality results by a 

 static function sort_results_alpha($grade_a, $grade_b) { 

  if($grade_a->gtitle == $grade_b->gtitle) return 0; 

  return ($grade_a->gtitle < $grade_b->gtitle) ? -1 : 1; 

 }    

 

Notepad++ 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή θαη επεμεξγαζία θώδηθα PHP είλαη ην 
Notepad++. Σν Notepad++ είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Default Windows 
Notepad  θαη έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ επεμεξγαζία θώδηθα. Απνηειεί ηδαληθό εξγαιείν, ηόζν 
γηα έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο όζν θαη γηα λένπο. Γηαζέηεη θαη ηελ Διιεληθή γιώζζα, αλ θαη 
ζηελ πεξίπησζε καο, πξνηηκήζεθε ε Αγγιηθή. 

 

Υξεζηκνπνηεί θαξηέιεο (tabs), θάηη ην νπνίν καο επηηξέπεη λα έρνπλ πνιιά ππό 
επεμεξγαζία αλνηθηά αξρεία, ζε έλα θαη κνλαδηθό παξάζπξν. Σν ινγηζκηθό δηαηίζεηαη δσξεάλ 
θαη είλαη αλνηθηνύ θώδηθα (Open Source). Τπνζηεξίδεη ζρεδόλ όιεο ηηο ζύγρξνλεο γιώζζεο 
πξνγξακκαηηζκνύ θαη είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο δηόηη παξέρεη επηζήκαλζε ζπληαθηηθνύ (syntax 
highlighting) θαη αλαδίπισζε θώδηθα (code folding), ηα νπνία θαη θάλνπλ ηελ δσή ησλ 
πξνγξακκαηηζηώλ πην εύθνιε! 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Τπνζηήξημε ραξαθηήξσλ θσδηθνπνίεζεο ANSI, UTF, UCS 

 Απηόκαηα αληίγξαθα αζθαιείαο κε απνζεθεπκέλσλ αξρείσλ 

 Λεηηνπξγίεο εύξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 

 Data comparison 

 Drag and drop 

 Καξηέιεο 

 Γηαρσξηζκό νζνλώλ 

 Μεγέζπλζε θεηκέλνπ 

 Μαθξνεληνιέο 

 Σαπηόρξνλε ηξνπνπνίεζε πνιιαπιώλ γξακκώλ 

 Δπεθηαζηκόηεηα κε πξόζζεηα (plugins) 

 

Πξνγξακκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Απηόκαηε ζπκπιήξσζε 
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 Bookmarks 

 Έιεγρν ζσζηήο ζύληαμεο θαη επηζήκαλζε ζπληαθηηθνύ 

 Αλαδίπισζε θώδηθα 

 Απηόκαηε εύξεζε ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αξρείν 

 Υεηξνθίλεηε αλάζεζε γιώζζαο ζην αξρείν 

 Απηόκαην ηαίξηαζκα ζε άγθξηζηξα θαη αγθύιεο 

 Απηόκαηα ηαίξηαζκα ζε HTML θαη XML εηηθέηεο 

 Regular expressions 

 Δθηέιεζε θώδηθα βάζεη καθξνεληνιώλ 

 Λίζηα ζπλαξηήζεσλ 

 Παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνλ ρξήζηε λα νξίζεη γιώζζεο γηα επηζήκαλζε θαη απηόκαηε 
ζπκπιήξσζε 

 Γηάθνξα εηθαζηηθά ζέκαηα ζε γξακκαηνζεηξέο θαη ρξώκαηα, αλάινγα ηελ γιώζζα 

 

ηελ παξαθάησ εηθόλα κπνξνύκε λα δνύκε παξάδεηγκα ελόο Notepad++ κε αλνηρηέο 
πνιιέο θαξηέιεο, πνιιά παξάζπξα, θαζώο θαη ηελ απηόκαηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ επηζήκαλζε 
ζπληαθηηθνύ. 

 

 

MySQL 

Ζ MySQL είλαη έλα πνιύ δηαδεδνκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 
(relational databases). Σν ινγηζκηθό ηξέρεη ζε έλαλ server δίλνληαο πξόζβαζε ζε πνιινύο 
ρξήζηεο ηαπηόρξνλα ζε έλα ζύλνιν ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ MySQL είλαη ε πην 
δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηζηνζειίδεο 
παγθνζκίσο (YouTube, Wikipedia, Facebook, Twitter, Google). 
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Ζ MySQL είλαη OpenSource θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ. ύκθσλα κε επηζηεκνληθά 
benchmark, ε MySQL είλαη ε κνξθή βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο πςειόηεξεο απνδόζεηο, θαζώο 
απαηηεί ειάρηζηε ππνινγηζηηθή ηζρύ θαη ζπλ ηνηο άιινηο παξέρεη θαη πςειή ζπκβαηόηεηα. 

 

Πξνθεηκέλνπ ν Client λα δεηήζεη θάπνηα πιεξνθνξία από ηελ βάζε δεδνκέλσλ, 
ρξεηάδεηαη ε κεζνιάβεζε ηνπ server. ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
θαη ηνπ client, έξρεηαη λα βνεζήζεη ε PHP, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άξηζηα κε ηελ MySQL. Οη php 
εληνιέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο εληόο ηεο HTML, νπόηε ν client κέζσ ηνπ browser, 
εθηειεί εξσηήκαηα (queries) πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ. ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε ηελ 
πνξεία εθηέιεζεο απηήο ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

 

 

PHPMyAdmin 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεσο δεδνκέλσλ, πξνηηκήζεθε ην phpMyAdmin, ην νπνίν είλαη έλα 
εξγαιείν αλνηθηνύ θώδηθα, δηαρείξηζεο MySQL βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μέζσ ηνπ εξγαιείνπ απηνύ, 
κπνξνύκε λα δηεθπεξαηώζνπκε δηάθνξεο ελέξγεηεο, όπσο δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ή 
δηαγξαθή ηεο βάζεο, ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, ησλ πεδίσλ ή ησλ εγγξαθώλ ηεο. ηελ 
παξαθάησ εηθόλα, βιέπνπκε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ phpMyAdmin. 
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 Ζ πιαηθόξκα ηνπ phpMyAdmin δέρεηαη εξσηήκαηα SQL (sql queries). Δθηόο από ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ δηαηίζεληαη έηνηκεο ζηνλ ρξήζε από ηα κελνύ, κέζσ ηνπ γξαθηθνύ 
πεξηβάιινληνο ρξήζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε SQL Query επηζπκεί ζηελ 
βάζε δεδνκέλσλ, θάηη ην νπνίν θαζηζηά ηηο δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο άπεηξεο. ηελ 
παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα εθηέιεζεο SQL εξσηήκαηνο, κέζσ ηνπ 
phpMyAdmin. 

 

 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 Πεξηβάιινλ ρξήζεο ζε browser 

 Γηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ηύπνπ MySQL θαη MariaDB 

 Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από αξρείν ηύπνπ CSV 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο ππνζηεξηδόκελεο κνξθέο (CSV, SQL, XML, PDF θ.α) 

 Παξάιιειε δηαρείξηζε πνιιώλ server 

 Δθηέιεζε SQL εξσηεκάησλ 

 Δύξεζε ζηε βάζε 

 Μεηαηξνπή δεδνκέλσλ (πρ εηθόλα ζε θείκελν) 

 πκβαηόηεηα κε ζρεδόλ όια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

 Πνιπγισζζία 

 

Σν γεγνλόο όηη δέρεηαη εληνιέο SQL (πιελ ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο) ,  όηη είλαη ειεύζεξν θαη 
ειαθξύ ζε ρξήζε ινγηζκηθό θαη όηη είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ελόο απινύ browser ήηαλ νη βαζηθνί 
ιόγνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεο 
δεδνκελσλ θαη όρη θάπνηα άιιε  ιύζε (π.ρ MySQL Workbench, Navicat). Σηο πεξηζζόηεξεο 
θνξέο, θαηά ην development, όηαλ ρξεηαδόηαλ λα πεξάζνπλ εξσηήκαηα SQL κέζα ζηνλ θώδηθα, 
δνθηκαδόληνπζαλ αξρηθά ζην PHPMyAdmin θαη κεηά ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπο, αθνύ δειαδή καο 
επέζηξεθαλ απηό πνπ ζέιακε, ηα πεξλνύζακε (θπξίσο κέζσ wpdb) ζηνλ θώδηθα.  
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Πάξαδεηγκα, ην παξαθάησ εξώηεκα καο επηζηξέθεη ηα είδε πόλησλ Holland από έλα ηεζη: 

 

SELECT `ID`,`gtitle`,`gdescription` FROM `crd_watupro_grading` WHERE `exam_id` = 1 AND 
`gtitle` LIKE '%H%' 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε πσο ηξέρνπκε ην εξώηεκα ζην PHPMyAdmin θαη ηα 
απνηειέζκαηα πνπ καο επηζηξέθεη: 

 
Έπεηηα, κεηαθέξνπκε ην εξώηεκα καο ζηελ PHP, κε κεηαβιεηέο θαη ηελ ρξήζε ηνπ wpdb σο 
εμήο: 

 

$sql = 'SELECT ' .$wpdb->prefix. '_grading.ID AS id, ' .$wpdb->prefix. '_grading.gtitle AS title, ' 
.$wpdb->prefix. '_grading.gdescription AS description FROM ' .$wpdb->prefix. '_grading 
WHERE ' .$wpdb->prefix. '_grading.exam_id = '.$grade_exam_id .' and  '.$wpdb->prefix. 
'_grading.gtitle LIKE "%H%"'; 

WordPress 

Μέξνο ηνπ Tui-Tion (θπξίσο ην front θαη νη ξόινη, θάηη πνπ ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ) έρεη 
ζηεξηρζεί  ζην WordPress. Σν WordPress είλαη έλα Open Source ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη 
δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS), πνπ είλαη γξακκέλν ζε 
PHP & MySQL. Κπθινθόξεζε γηα πξώηε θνξά ην 2003 θαη πιένλ απνηειεί πάλσ από ην 20% 
ησλ ηζηνζειίδσλ παγθνζκίσο.  Γηαζέηεη πάξα πνιιέο δπλαηόηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 
ζεκαληηθόηεξεο είλαη νη παξαθάησ: 

- Δπεθηαζηκόηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ πξνζζέησλ (plugins) 

- ύζηεκα πξνηύπσλ 

- Σξνπνπνίεζε εκθάληζεο κέζσ ζεκάησλ (themes) 

- Γηαρείξηζε ξόισλ 
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- Γηαρείξηζε ζπλδέζκσλ θαη permalinks 

- Καηεγνξηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ (categories, tags) 

- Ηεξαξρία πξνηύπσλ 

- Απιή δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ (ζειίδεο,  άξζξα) 

 

 

Οη ιόγνη πνπ γηα κέξνο ηεο πιαηθόξκαο καο ρξεζηκνπνηήζεθε ην WordPress, είλαη όηη 
εθκεηαιιεπηήθακε θάπνηα κέξε ηνπ core ηνπ. πγθεθξηκέλα ην default ζύζηεκα ξόισλ πνπ 
πξνζζέηεη κέγηζηε αζθάιεηα θαη εύθνιε δηαρείξηζε ηνπ admin view θπξίσο ζηελ εθαξκνγή καο, 
θαζώο θαη ε εύθνιε δηαζύλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Αο δνύκε θάπνηα κηθξά ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε. Σν 
WordPress έρεη σο εθ πξνεπηινγήο θάπνηνπο ξόινπο ρξεζηώλ (Γηαρεηξηζηήο, ζπληάθηεο, 
ζπλδξνκεηήο θ.α) νη νπνίν βέβαηα αλ ζέιεη ν πξνγξακκαηηζηήο, ηνπο επεθηείλεη εύθνια. Δκείο 
ηνπο ηξνπνπνηήζακε θάπσο, ώζηε λα αληηζηνηρνύλ ζε δηαρεηξηζηή, θαζεγεηή, καζεηή θιπ. ην 
παξαθάησ παξάδεηγκα θώδηθα, αλ ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο είλαη δηαρεηξηζηήο (θάηη πνπ 
αληηζηνηρεί ζην capability “edit_plugins”) ε ζειίδα ηνπ επηζηξέθεη ηελ ιίζηα ησλ θαζεγεηώλ, αλ 
είλαη ζπλδεδεκέλνο σο θαζεγεηήο (capability “edit_posts”) βιέπεη ηελ ιίζηα ησλ καζεηώλ, ή αλ 
είλαη ζπλδεδεκέλνο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ξόιν (π.ρ καζεηήο) ηνπ επηζηξέθεη κήλπκα όηη δελ 
έρεη πξόζβαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. 

if( current_user_can( 'edit_plugins' ) ) 

{ 

    $student->table('crd_teachers'); 

} 

elseif( current_user_can( 'edit_posts' ) ) 

{ 

    $student->table('crd_users'); 

} 

else  

{ 

    echo "No Permission! "; 

} 

Μέζσ απηνύ ηνπ απινύ παξαδείγκαηνο θαηαιάβακε εύθνια ηόζν κελ πόζν καο ιύλεη ηα ρέξηα 
ην WordPress Core ζε κεξηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ρξεηάδεηαη λα «μαλαλαθαιύςνπκε 
ηνλ ηξνρό», όζν δε πόζν αζθαιέζηαηα θαη εύθνια κπνξνύκε λα ην πξνζαξκόζνπκε θαη λα ην 
επεθηείλνπκε γηα ηνλ ζθνπό καο. Αο πξνρσξήζνπκε ζε έλα αθόκα κηθξό παξάδεηγκα, ην νπνίν 
αθνξά ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ. Έζησ όηη εκείο ζέινπκε λα πάξνπκε 
ην email ηνπ εμεηαδόκελνπ θαη κέζσ ηνπ PHPMailer λα ηνπ απνζηείινπκε έλα mail κεηά ην 
πέξαο ηεο εμέηαζεο (θάηη ην νπνίν όλησο ζπκβαίλεη κεηά από θάζε εμέηαζε) 

Αξρηθά, κε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθε wpdb (δηαζύλδεζε ηνπ WordPress κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ) 
“ρηππάκε” ηνλ πίλαθα πνπ ζέινπκε. Δδώ πεξά, βξίζθνπκε ηνλ πίλαθα ηεο παξνύζαο εμέηαζεο 
θαη θξαηάκε ην απνηέιεζκα ζε κία κεηαβιεηή: 

$taking=$wpdb->get_row($wpdb->prepare("SELECT * FROM 
".WATUPRO_TAKEN_EXAMS." WHERE ID=$taking_id")); 

 

Έπεηηα, επηιέγνπκε από απηό ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα πνπ πήξακε (όιν ην select) ην πεδίν 
πνπ ζέινπκε (ζηελ παξνύζα ην email ηνπ εμεηαδόκελνπ) θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ PHPMailer ηνπ 
απνζηέιινπκε έλα κήλπκα πνπ ζέινπκε: 

 

$mail->AddAddress($taking->email, "Exetazomenos"); 
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$mail->Body = "Δπραξηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο!"; 

$mail->send(); 

ηελ παξαθάησ εηθόλα, κπνξείηε λα δείηε κία θαιή άπνςε ησλ δηθαησκάησλ αλά ξόιν ζην 
WordPress. ην παξόλ Project βέβαηα, ηξνπνπνηήζεθαλ αξθεηά πξάγκαηα, εθόζνλ αιιάμαλ 
ηόζν ηα capabilities ζηνπο default ξόινπο, θαζώο θαη πξνζηέζεθαλ θαη λένη ξόινη. 

 

 

 

MVC 

Σι είναι η αρχιτεκτονική  MVC; 

Ζ αξρηηεθηνληθή MVC (Model, View, Controller) απνηειεί έλα κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνύ 
γηα  ηελ  δεκηνπξγία  πεξηβαιιόλησλ  αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε. ην MVC ε εθαξκνγή δηαηξείηαη 
ζε ηξία, αιιειέλδεηα κεηαμύ ηνπο, κέξε κε ζθνπό λα ρσξηζηεί ε εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο 
πξνο ηνλ ρξήζε από ηελ κνξθή κε ηελ νπνία έρεη απνζεθεπηεί ζην ζύζηεκα. Σν 
ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ ηξηώλ κεξώλ, είλαη όηη είλαη απόιπηα δηαθξηηά κεηαμύ ηνπο θαη έθαζην 
έρεη ην δηθό ηνπ ξόιν ζηελ εθαξκνγή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηαρσξίδεη εζσηεξηθέο απεηθνλίζεηο 
πιεξνθνξηώλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη ή γίλνληαη απνδεθηέο από ην 
ρξήζηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζην ζρεδηαζκό web 
εθαξκνγώλ θαη όρη κόλν. 

 MODEL – Γηαρεηξίδεηαη ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 VIEW – Ζ παξνπζίαζή, απεηθόληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ρξήζηε 

 CONTROLLER – Αλαιακβάλεη λα δερηεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηελ είζνδν δεδνκέλσλ θαη 
ηελ απνζηνιή εληνιώλ ζε model  θαη view 
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Model 

Σν model είλαη έλα αληηθείκελν ή κηα δνκή αληηθεηκέλσλ θαη απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν 
αλάκεζα  ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ινγηθή ηεο εθαξκνγήο. πλήζσο είλαη ε 
πξνγξακκαηηζηηθή απνηύπσζε  θάπνηνπ  πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

View 

Σν view είλαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην model 
αληιώληαο ηελ πιεξνθνξία (θαη ελίνηε αλαλεώλνληαο ηελ) πνπ  είλαη  απαξαίηεηε  γηα  ηελ  
αλαπαξάζηαζε  ηνπ (γηα παξαδείγκα κέζσ SQL query ζηε βάζε). Πξαθηηθά, κπνξνύκε λα 
πνύκε, όηη ην γξαθηθό θνκκάηη (ζπλ θνπκπηά θιπ) πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ζην user interface ηνπ, 
είλαη ην view. 

Controller 

Ο controller είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ view θαη controller, θαζώο θαη κεηαμύ  ρξήζηε  θαη 
ζπζηήκαηνο. Ο ρξήζηεο, κέζσ ησλ εηζόδσλ πνπ παξέρνληαη από ηνλ controller, βιέπεη ηελ 
πιεξνθνξία πνπ δεηάεη κέζσ ηνπ view. ηνλ Controller βξίζθεηαη όιε ε ινγηθή ηνπ εθάζηνηε 
ζπζηήκαηνο, θαζώο εθεί πινπνηνύληαη νη  δηαδηθαζίεο πνπ έπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε 
κέζσ ηνπ  view. ε έλα ζσζηό MVC application, o controller δελ  έρεη  άκεζε  πξόζβαζε  ζηα  
δεδνκέλα  αιιά  κόλν ζην model (θαη από εθεί ζηα δεδνκέλα). 

Παξόιν πνπ αξρηθά αλαπηύρζεθε γηα desktop πξνγξακκάηηζκό ην MVC έρεη πιένλ πηνζεηεζεί 
σο κηα αξρηηεθηνληθή γηα εθαξκνγέο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ ζηηο ζεκαληηθόηεξεο γιώζζεο 
πξνγξακκαηηζκνύ.  Γηάθνξα framework έρνπλ δεκηνπξγεζεί βάζεη απηνύ ηνπ κνληέινπ θαη 
δηαθέξνπλ ζπρλά κεηαμύ ηνπο ζηνλ ηξόπν πνπ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ MVC δηακνηξάδνληαη κεηαμύ 
ηνπ client θαη ηνπ server. 

Σα πξώηα web MVC είραλ κία πνιύ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ζηνλ client, κε απνηέιεζκα όιν ην 
MVC κνληέιν λα είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζην server. ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ν πειάηεο 
ζηέιλεη request ζηνλ controller  θαη έπεηηα αλαλεώλεηαη ε ζειίδα ηνπ client από ην view. Σν 
κνληέιν βξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ ζην server. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ εμέιημε ησλ 
MVC framework, ηα πην ζύγρξνλα framework έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ινγηθή ζηελ νπνία κεξηθά 
θνκκάηηα ηνπ MVC εθηεινπληαη ελ κέξεη από ηελ πιεπξά ηνπ client. 

Πλεονεκτήματα MVC 

 Γηαρσξηζκόο Πξνβιεκάησλ 

 Δπεθηαζηκόηεηα 

 Γπλαηόηεηα Testing 

 Καζαξά URL 

Σν γεγνλόο όηη ζε κία MVC εθαξκνγή ηα ηξία κέξε κεηαμύ ηνπο (Model - View - Controller) είλαη 
απνιύησο δηαθξηηά θαη ζπλεξγάζηκα κεηαμύ ηνπο, είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα θαη 
δηεπθνιύλεη ηόζν ηελ δνκή θαη ηελ ινγηθή ηεο εθαξκνγήο, όζν θαη ηελ δσή ηνπ πξνγξακκαηηζηή.  
Ίζσο εμίζνπ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα κε ην πξναλαθεξζέλ, είλαη ε επεθηαζηκόηεηα,  δειαδή ε 
κειινληηθή δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ζ άλεζε πνπ καο παξέρεη ν δηαρσξηζκόο 
πξνβιεκάησλ ζε ηξία επίπεδα, θαζηζηά ηελ επεθηαζηκόηεηα σο θάηη ην εύθνιν, ζε ζρέζε κε 
άιιεο (παιηόηεξεο) ινγηθήο ζπζηήκαηα. Καηά ην testing (3) είλαη εύθνιν, ζε πεξίπησζε πνπ 
βξεζεί θάπνην πξόβιεκα, λα θαηαιάβεη ν πξνγξακκαηηζηήο από πνηό από ηα ηξία κέξε 
πξνέξρεηαη, νύησο ώζηε λα ην δηνξζώζεη. Σα θαζαξά URL είλαη ην θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα ησλ 
πιενλεθηεκάησλ ηνπ MVC, θαζώο κηα δηεύζπλζε ηύπνπ "site.com/page-about-something" είλαη 
θηιηθόηαηε πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί εύθνια από έλα MVC 
ζύζηεκα. Αληηπαξάδεηγκα, κία κε θηιηθή πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, κνξθή URL είλαη ε 
ηύπνπ "site.com/?p=9813&order=1#hash=iuH90pLo". 
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Σν ζύζηεκα εμέηαζεο ηεο εθαξκνγήο καο (watu) είλαη ρηηζκέλν ζε αξρηηεθηνληθή MVC. Αλ 
ξίμνπκε κία καηηά ζηνπο θαθέινπο, ζα θαηαλνήζνπκε ηε δνκή ηνπ project θαιύηεξα. 
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CRUD 

Σν αθξσλύκην CRUD αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο 
ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Κάζε γξάκκα ηνπ αθξσλπκίνπ αληηπξνζσπεύεη θαη έλα SQL 
Statement, HTTP κέζνδν ή ιεηηνπξγία DDS. Ζ ζύγθξηζε ησλ CRUD ιεηηνπξγηώλ ζηηο HTTP 
κεζόδνπο έρνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Σόζν ην PUT όζν θαη ην POST κπνξνύλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ resources. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη όηη ην ΡΟSΣ αθήλεη ζην server λα 
απνθαζίζεη ζε πνην URI ζα θάλεη ην λέν resource δηαζέζηκν, ελώ ην PUT ππαγνξεύεη ηη URI ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη. 

Περιβάλλον χρήσης 

Σα CRUD ζπζηήκαηα είλαη επίζεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζεο ησλ 
πεξηζζόηεξσλ εθαξκνγώλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κία ιίζηα πειαηνινγίνπ ελόο θαηαζηήκαηνο ε 
βαζηθή κνλάδα είλαη θαηαρώξεζε πειάηε. αλ ειάρηζην ην ινγηζκηθό πξέπεη λα επηηξέπεη ζην 
ρξήζηε λα 

 Γεκηνπξγεί/πξνζζέηεη λέεο εγγξαθέο 

 Να θάλεη πξνζπέιαζε, εύξεζε, πξνβνιή ησλ ππάξρνπζσλ εγγξαθώλ 

 Να ηξνπνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο εγγξαθέο 

 Να δηαγξάθεη ηηο ππάξρνπζεο εγγξαθέο 

 

Έλα ινγηζκηθό κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα νινθιεξσκέλν CRUD ζύζηεκα, αλ έρεη 
ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. 
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Γηα ηελ θεληξηθή πιαηθόξκα ηνπ Tui-Tion ρξεζηκνπνηήζεθε ζύζηεκα CRUD. Ο ιόγνο είλαη ε 
άκεζε, γξήγνξα θαη εύθνιε δηαρείξηζε ησλ καζεηώλ, ησλ καζεκάησλ & ησλ θαζεγεηώλ από 
ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ησλ καζεκάησλ από ηνλ θαζεγεηή. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, αιιαγή ή 
πξνζζήθε γίλεηαη ζε ρξόλν άκεζν θαη κε ηξόπν αζύγρξνλν, κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ xcrud. 

 

Μέζσ ηνπ CRUD ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηεη ε θεληξηθή πιαηθόξκα ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζην Tui-
Tion, ν δηαρεηξηζηήο (ή νη θαζεγεηέο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο) κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη πνιύ 
εύθνια ηνπο καζεηέο, ηα καζήκαηα θιπ. Σν interface είλαη αζύγρξνλν, θάηη πνπ κεδελίδεη ηελ 
θαζπζηέξεζε θόξησζεο θαη θάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνιύ γξήγνξεο. ηελ παξαθάησ εηθόλα, 
βιέπνπκε ηνλ δηαρεηξηζηή λα έρεη κπεη ζηελ ζειίδα “edit” ελόο καζεηή θαη από θάησ ηελ ιίζηα κε 
ηνπο θαζεγεηέο πνπ κπνξεί λα πεηξάμεη. 

 

 
Αο δνύκε πσο, ζε έλα κηθξό δείγκα θώδηθα, κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ xcrud (ε νπνία καο 
βνήζεζε ζην ρηίζηκν ηνπ crud admin frontend ζπζηήκαηνο) ην ζύζηεκα αληιεί δεδνκέλα θαη καο 
ηα παξνπζίαδεη ζε πίλαθεο ζην admin front ηεο πιαηθόξκαο. 

  $student->table('crd_users'); 

 $student->table_name('ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΘΖΣΩΝ'); 

 $student->columns('user_login,user_nicename,user_email,user_registered'); 

 $student->fields('user_login,user_nicename,user_email,user_registered'); 

 $student->where("user_role = student"); 

  

Με ηηο παξαπάλσ γξακκέο θώδηθα, θέξλνπκε ζε πίλαθα όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ θξνληηζηεξίνπ 
(δειαδή όινπο ηνπο ρξήζηεο, ησλ νπνίσλ ν ξόινο είλαη καζεηήο), επηζηξέθνληαο ηα πεδία 
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"Όλνκα Υξήζηε", "Ολνκαηεπώλπκν", "E-Mail", "Ζκεξνκελία Δγγξαθήο". Με παξόκνην ηξόπν 
αλαθηάηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ζηηο εθάζηνηε ζειίδεο ηεο πιαηθόξκαο. 

Δπεηδή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή αζθάιεηα (παξάδεηγκα, ν απιόο καζεηήο λα 
κελ κπνξεί λα δεη - επεμεξγαζηεί ιίζηεο ησλ καζεηώλ ή λα κελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ λένη 
καζεηέο κέζα από ηελ πιαηθόξκα - εθόζνλ απηό γίλεηαη απηόκαηα από ηα preliminary test) 
ππάξρνπλ κεξηθέο θιάζεηο πνπ καο βνεζάλε πάξα πνιύ. Οξηζκέλεο από απηέο: 

 if ( ! is_user_logged_in() (πεξηνξηζκόο πξόζβαζεο ζε κε ζπλδεδεκέλνπο) 

 if( current_user_can( 'edit_plugins' ) (ειέγρεη αλ ν ζπλδεδεκέλνο είλαη δηαρεηξηζηήο) 

 $student->unset_add(); (κπινθάξεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ create) 

 $student->unset_edit(); (κπινθάξεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ update) 

 $student->unset_remove(); (κπινθάξεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ delete) 

 $student->disabled('field'); (δελ εκθαλίδεη θάπνην πεδίν πνπ δελ ζέινπκε λα θαίλεηαη) 

 

Γεληθά πιενλεθηήκαηα ηνπ CRUD interface ηνπ Tui-Tion 

- Δύθνιε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

- Γξήγνξε απεηθόληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε πίλαθεο 

- Δύθνιε θαη άκεζε δηαζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ 

- Αζύγρξνλε θαη γξεγνξόηεξε θόξησζε ζειίδσλ 

- Πξνζνκνίσζε κε ινγηθή desktop application 

 

Demo CRUD εθαξκνγώλ ζην δηαδίθηπν 

 http://demos.angularcode.com/AngularCodeCustomerManagerApp/#/ 

 http://ng-admin.marmelab.com/#/posts/list 

 http://www.jeasyui.com/tutorial/app/crud/ 

 http://demo.crudkit.com/sql_basic.php?page=sqlite2&action=view_page 

 http://demo.aspnetawesome.com/GridCrudDemo 

 http://xcrud.com/demos/ 

 http://jtable.org/Demo/PagingAndSorting 

 http://michielvaneerd.github.io/courser/ 

 https://caspg.github.io/simple-data-table-map/ 

 http://ultimate.paqmind.com/robots/ 

 

ηελ παξαθάησ εηθόλα, κπνξνύκε λα δνύκε, ηελ γεληθόηεξε θηινζνθία - ινγηθή ηνπ CRUD 
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TCPDF 

Σν TCPDF είλαη κία OpenSource PHP βηβιηνζήθε γηα δεκηνπξγία PDF αξρείσλ. Μέζσ ησλ 
θιάζεσλ  πνπ δηαζέηεη κπνξεί ν πξνγξακκαηηζηήο λα θηηάμεη αξθεηά εύθνια πξόγξακκα 
παξαγσγήο PDF αξρείσλ, αλαθνξώλ θιπ. Σν TCPDF είλαη ειεύζεξε δηαλνκή θαη ζπληεξείηαη 
κέζα από ην project ηνπ ζην GitHub https://github.com/tecnickcom/tcpdf 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του TCPDF 

 Γελ ρξεηάδεηαη θάπνηα επηπξόζζεηε αθόκα βηβιηνζήθε γηα ηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγείεο 

 Τπνζηήξημε βαζηθώλ ηύπσλ ζειίδσλ, πεξηζσξίσλ θιπ 

 Τπνζηήξημε θσδηθνπνίεζεο UTF-8 θαη αξηζηεξόζηξνθσλ (πρ Αξαβηθά) γισζζώλ 

 Πιεζώξα επηινγήο γξακκαηνζεηξώλ (fonts) 

 Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

 Τπνζηήξημε HTML, CSS, JS 

 Τπνζηήξημε γξαθεκάησλ (πίηεο, κπάξεο θιπ) 

 Τπνζηήξημε εηθόλσλ ηύπνπ JPEG, PNG , SVG, BMP 

 RGB ρξώκαηα 

 Γπλαηόηεηα header θαη footer 
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 PDF annotations (link θαη ζπλλεκέλα) 

 Πίλαθεο θαη θόξκεο 

 Page break, line break θαη ζηνίρηζε θεηκέλνπ 

 Αξίζκεζε ζειίδσλ 

 Μεηαθίλεζε & δηαγξαθή ζειίδσλ 

 Δηνηκα template 

 

Έλα πνιύ απιό απιό παξάδεηγκα, πσο κέζσ θώδηθα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζε έλα PDF αξρείν, 
είλαη ην παξαθάησ ην νπνίν εμάγεη έλα HTML θείκελν ζε PDF αξρείν (ζπλ ησλ άιισλ, βιέπνπκε πσο 
έρνπλ νξηζηεί πεξηζώξηα, fonts θιπ): 

 

$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false); 
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN)); 
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA)); 
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED); 
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT); 
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER); 
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER); 
$pdf->writeHTML("<h3>HTML ΚΔΗΜΔΝΟ</h3><br/>", true, false, true, false, ''); 
$pdf->Output('example.pdf', 'I'); 
 

Όιεο νη αλαθνξέο πνπ δεκηνπξγεί ην Tui-Tion θαη ιακβάλεη κέζσ mail ν εμεηαδόκελνο, 
ρηίδνληαη κέζσ ηνπ TCPDF θαη ζηέιλνληαη κέζσ ηνπ PHPMailer. To TCPDF δέρεηαη θαη PHP 
κεηαβιεηέο, θάηη πνπ θάλεη πνιύ εύθνιν λα πεξάζνπκε δεδνκέλα από ηε βάζε ή από ηνλ θώδηθα 
κέζα ζηηο αλαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ην παξαθάησ ηκήκα  θώδηθα γξάθεη ζηελ αλαθνξά ην 
πνζνζηό επηηπρίαο ηνπ εμεηαδόκελνπ, όπσο θαη ηνλ θσδηθό ρξήζηε θαη ην όλνκα ρξήζηε πνπ 
απηνκάησο ηνπ δεκηνπξγεί: 

 

$pdf->writeHTML("<p>Ο ζπλνιηθόο γεληθόο βαζκόο ζαο είλαη <b><i>" 
.$correct_percent. "%</i></b> , θάηη ην νπνίν ζαο δίλεη πξόζβαζε γηα ηε ζπλέρεηα, κε 
ηα παξαθάησ ζηνηρεία:</p>  

<p>USERNAME: <i>" . $newuserusername . "</i></p>  
<p>PASSWORD: <i>" . $md5shufflerandstring . "</i></p>", true, false, true, false, ''); 

 

PHPMailer 

Σν PHPMailer απνηειεί κία βηβιηνζήθε ηεο PHP γηα εύθνιε θαη αζθαιή απνζηνιή email κέζσ 
ελόο web server. Δίλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν ην πξσηόθνιιν SMTP θαη είλαη ε δεκνθηιέζηεξε 
ιύζε γηα ηελ απνζηνιή ησλ email κέζσ PHP θαη δεκηνπξγήζεθε ην 2001 από ηνλ Brent R. 
Matzelle.  

 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

 Απιό θείκελν (plain text) 

 Τπνζηήξημε HTML 

 Δπηζύλαςε αξρείσλ 

 SSL θαη TLS  

 Τπνζηήξημε SMTP θαη POP3 

 Τπνζηήξημε PHP sendmail κεζόδνπ 

 IDN 
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 DKIM 

 

 

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

 

 Απόθηεζε ζηνηρείσλ ζύλδεζεο γηα απνζηνιή αιιεινγξαθίαο 

 Απνζηνιή κελπκάησλ από εθαξκνγέο 

 Αζθαιήο ηξόπνο απνζηνιήο κέζσ web θνξκώλ 

 Τπνζηήξημε από όια ηα γλσζηά CMS  

 

Μέζσ ηνπ SMTP εμαζθαιίδεηαη ηόζν ε αζθαιήο απνζηνιή ησλ email, όζν θαη ε απνθπγή spam 
(θαθόβνπισλ) κελπκάησλ. Παξαθάησ κπνξνύκε λα δνύκε, πσο ην Tui-Tion κεηά από θάπνηα 
εμέηαζε, ζηέιλεη mail ζηνλ ρξήζηε (αθνινπζεί ζρνιηαζκέλν ηκήκα θώδηθα, γηα θαιύηεξε 
θαηαλόεζε): 

 

$mail = new PHPMailer(); 
// πξσηόθνιιν SMTP θαη SSL 
$mail->IsSMTP();  
$mail->SMTPAuth   = true; 
$mail->SMTPSecure = "ssl"; 
$mail->Host       = "localhost"; 
$mail->Port       = "465";  
$mail->Username   = "tomail@mas.gr"; 
$mail->Password   = "okodikosmas"; 
$mail->SetFrom("tomail@mas.gr", "TuitionTest");  
// ην ζέκα ηνπ mail 
$mail->Subject = "TUITION TEST RESULTS"; 
// ε δηεύζπλζε ηνπ εμεηαδόκελνπ, ζε κεηαβιεηή 
$mail->AddAddress($taking->email, "Exetazomenos"); 
// επηζύλαςε αξρείνπ – π.ρ ηεο αλαθνξάο ηνπ εμεηαδόκελνπ 
$mail->addAttachment($path); 
// πεξηερόκελν κελύκαηνο 
$mail->Body = "Δπραξηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο!"; 
// απνζηνιή κελύκαηνο 
$mail->send(); 
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υμπεράσματα και μελλοντικές βελτιώσεις 

Επίλογος 

Βαζηθό ζέκα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε κειέηε ηξόπσλ ηειεθπαίδεπζεο ζην 
ζύγρξνλν δηαδίθηπν θαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο θξνληηζηεξηαθήο 
πιαηθόξκαο. Δμεηάζηεθαλ όιεο νη ηερλνινγίεο θαη νη κέζνδνη πνπ ελδέρεην λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη επηιέρζεζαλ νη επηθξαηέζηεξνη. θνπόο ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε δεκηνπξγία 
κίαο ζύγρξνλεο θαη θηιηθήο πξνο ηνλ καζεηή θαη ηνλ θαζεγεηή, ειεθηξνληθή εθπαηδεπηηθή 
πιαηθόξκα. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο έγηλε ζηαδηαθά. Έθαζην επίπεδν 
αλεπηύρζε μερσξηζηά από ηα ππόινηπα αθνινπζώληαο απζηεξά ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό. Ζ 
πινπνίεζε μεθίλεζε αθνύ είρε νινθιεξσζεί ην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ. 
Ηδηαίηεξε βάζε δόζεθε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ζύγρξνλσλ γισζζώλ θαη κεζόδσλ 
πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ project. Δπίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία δώζεθε θαη 
ζηνλ ηνκέα ηεο αζθαιείαο. Ζ παξνύζα δηαηξηβή νινθιεξώλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζε κειινληηθέο 
πηζαλέο επεθηάζεηο θαη βειηηώζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

Μελλοντικές Βελτιώσεις 

- Βειηίσζε εηθαζηηθνύ / γξαθηθώλ: Ζ κεγαιύηεξε βάζε ζην έξγν, δώζεθε ζηε 
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, επηιέρζεθε θάηη πην ιηηό (αιιά 
πνιύ εππαξνπζίαζην) εηθαζηηθό ζέκα. ε κειινληηθή έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο, ζα 
κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί θάηη πην εληππσζηαθό, από γξαθηθήο άπνςεο. 

- Πιήξεο δηαζύλδεζε κε ην WordPress σο πξόζζεηε ιεηηνπξγεία ηνπ: Σν WordPress 
ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ην core θνκκάηη, πνπ κέζσ ησλ default θιάζεσλ ηνπ, καο 
έδσζε κεγάιε επρέξεηα ηόζν ζην development θνκκαηηώλ ηεο εθαξκνγήο, όζν θαη ζην 
θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο. ην κέιινλ κπνξεί λα κεηαηξαπεί σο WordPress Plugin θαη λα 
απνηειέζεη επεθηαζηκόηεηα ηνπ. 

- Πεξηζζόηεξνη ξόινη ρξεζηώλ: Πηζαλόηαηα ζην κέιινλ, λα ρξεηαζηεί λα πξνζηεζνύλ θαη 
άιινη ξόινη (πιελ δηαρεηξηζηώλ, θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ) αλάινγσο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θξνληηζηεξίνπ. Παξαδείγκα supervisor, εμεηαζηέο, παξαηεξεηέο θιπ. 

- Απηόκαηεο αλαβαζκίζεηο: Ζ πιεξνθνξηθή θαη ην web αλαβαζκίδνληαη θάζε κέξα. Οη 
απηόκαηεο αλαβαζκίζεηο ίζσο γιύησλαλ αξθεηό ρξόλν ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ηνπ 
πξνγξακκαηηζηή. 
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