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Απαγορεφεται θ αντιγραφι, αποκικευςθ και διανομι τθσ παροφςασ 
εργαςίασ, εξ ολοκλιρου ι τμιματοσ αυτισ, για εμπορικό ςκοπό. Επι-
τρζπεται θ ανατφπωςθ, αποκικευςθ και διανομι για ςκοπό μθ κερδο-
ςκοπικό, εκπαιδευτικισ ι ερευνθτικισ φφςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ να 
αναφζρεται θ πθγι προζλευςθσ και να διατθρείται το παρόν μινυμα. 
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Περύληψη 
 

τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και του διαδικτφου, τα Πανεπι-
ςτθμιακά Λδρφματα πρζπει να αναδιαμορφϊςουν τα προγράμματα 
ςπουδϊν, ϊςτε να ςυμπεριλάβουν τεχνολογίεσ αςφγχρονθσ τθλεκπαί-
δευςθσ, προκειμζνου να παραμείνουν ανταγωνιςτικά και να προςελκφ-
ουν τουσ καλφτερουσ φοιτθτζσ και διδάςκοντεσ. Πια τεχνολογία που 
πρζπει να προςτεκεί ςτθ φαρζτρα των προγραμμάτων υποδομισ, απο-
τελεί θ τθλε-εξζταςθ. τθν παροφςα διπλωματικι, αναπτφχκθκε ζνασ 
πλιρθσ, ευζλικτοσ και αςφαλισ ιςτότοποσ για τθ διενζργεια τθλε-
εξετάςεων.  

υγκεκριμζνα ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία χρθςιμοποιικθ-
καν προγράμματα ελεφκερου λογιςμικοφ για να καταςκευαςτεί ζνασ 
δυναμικόσ ιςτότοποσ για τθν αυτοματοποιθμζνθ εξζταςθ φοιτθτϊν ςτα 
πλαίςια υποςτιριξθσ τθσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ, υποςτθριηόμε-
νοσ από μια βάςθ δεδομζνων RDBMS. Θ γλϊςςα ανάπτυξθσ τθσ εφαρ-
μογισ είναι θ δυναμικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν διαδι-
κτφου PHP και ζγινε χριςθ τθσ επζκταςθσ PDO για τθν αςφαλι ςφνδεςθ 
με τθ βάςθ δεδομζνων MySQL. 

Αρχικά γίνεται μια ειςαγωγι ςτο κζμα τθσ εργαςίασ οποφ παρουςιά-
ηονται οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του ι-
ςτότοπου. Σα επόμενα βιματα είναι θ παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ 
του δυναμικοφ ιςτοχϊρου εξζταςθσ φοιτθτϊν και ο ςχεδιαςμόσ τθσ βά-
ςθσ δεδομζνων. τθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ υλοποίθςθ του ςυ-
ςτιματοσ και μετζπειτα περιγράφονται όλεσ οι λειτουργίεσ του. Σζλοσ, 
γίνεται αναφορά ςτα ςυμπεράςματα που προζκυψαν και ςτισ μελλοντι-
κζσ επεκτάςεισ του ςυςτιματοσ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Λζξεισ κλειδιά: ιςτότοποσ, τθλεκπαίδευςθ, εξζταςθ φοιτθτϊν, ελεφκερο 
λογιςμικό, PHP, PDO, MySQL 
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Abstract 
 

In the era of globalization and the Internet, the Universities must re-
shape curricula, to include asynchronous e-learning technologies in or-
der to remain competitive and attract the best students and teachers. A 
technology that should be added to the arsenal of infrastructure pro-
grams is tele-examination. In this thesis, a complete, flexible and secure 
website to perform online tests was developed.  

Specifically in this thesis, open source software was used to construct 
a dynamic website for automated student examination in order to sup-
port asynchronous e-learning, supported by an RDBMS database. The 
application development language is the dynamic programming lan-
guage for web applications, PHP, and the PDO extension is used for a 
safely connection to the MySQL database.  

Initially, there is a brief introduction to the subject of the project in 
which the technologies used to build the website are presented. The 
next step is the presentation of the architecture of the dynamic student 
examination website and the design of the database. Then the system 
implementation takes place, and afterwards all of it’s functions are de-
scribed. Finally, a reference is made to the conclusions and the system’s 
future extensions.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: website, e-learning, student examination, open source soft-

ware, PHP, PDO, MySQL 
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Διϊρθρωςη κειμϋνου 
 

Κεφάλαιο 1 

Γίνεται μια ειςαγωγι ςτο κζμα τθσ διπλωματικισ. Περιγράφεται θ 
διαδικτυακι εξζταςθ φοιτθτϊν και όλεσ οι τεχνολογίεσ που βοικθςαν 
να αναπτυχκεί θ πλατφόρμα. 

Κεφάλαιο 2 

Σο κεφάλαιο αυτό παρζχει πλθροφορίεσ για τον ςχεδιαςμό του ιςτό-
τοπου, τθσ βάςθσ δεδομζνων και τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία. Περι-
γράφονται οι απαιτιςεισ για τον ςχεδιαςμό τθσ βάςθσ και δίνεται λε-
πτομερισ περιγραφι των οντοτιτων, δεδομζνων και των ςυςχετίςεων 
που ζχουν δθμιουργθκεί. 

 
Κεφάλαιο 3 

ε αυτό το κεφάλαιο γίνεται θ υλοποίθςθ τθσ διαδικτυακισ πλατ-
φόρμασ εξζταςθσ φοιτθτϊν. Αναλφεται ο προγραμματιςμόσ των ςελί-
δων τθσ και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν. 
 
Κεφάλαιο 4 

το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οι λειτουργίεσ του δυναμικοφ ι-
ςτοχϊρου που αναπτφχκθκε και οι δυνατότθτεσ που προςφζρει ςτον 
διαχειριςτι και τον χριςτθ. 

 
Κεφάλαιο 5 

το 5ο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται θ ςφνοψθ τθσ εργαςίασ. Ανα-
φζρονται τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθ δθμιουργία τθσ δι-
αδικτυακισ πλατφόρμασ, κακϊσ και οι μελλοντικζσ επεκτάςεισ τθσ. 
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Κεφϊλαιο 1 

Ειςαγωγό 
 

ε αυτό το κεφάλαιο γίνεται θ ειςαγωγι ςτθ διαδικτυακι πλατφόρμα 
εξζταςθσ φοιτθτϊν. Περιγράφεται ο τρόποσ δθμιουργίασ τθσ και οι τε-
χνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι. Δθλαδι, θ λειτουργία τθσ 
γλϊςςασ προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν διαδικτφου PHP, θ βάςθ δεδο-
μζνων MySQL και θ μεταξφ τουσ ςφνδεςθ με τθν επζκταςθ PDO. Ζτςι, 
ςτο επόμενο κεφάλαιο ακολουκεί θ ανάλυςθ και ο ςχεδιαςμόσ του ι-
ςτότοπου και τθσ βάςθσ δεδομζνων. Ασ εξθγιςουμε λοιπόν αρχικά τι 
είναι το ςφςτθμα που αναπτφχκθκε. 

1.1 Διαδικτυακό εξϋταςη φοιτητών 
 

Θ διαδικτυακι εξζταςθ φοιτθτϊν είναι θ δυνατότθτα που δίνεται 
ςτουσ φοιτθτζσ των διάφορων πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων να εξετα-
ςτοφν ςτα μακιματά τουσ θλεκτρονικά, δθλαδι κάνοντασ χριςθ ενόσ 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και του Διαδικτφου. Παλιότερα, θ εξζταςθ 
των φοιτθτϊν γινόταν μόνο χειρόγραφα και με τθν παρουςία του διδά-
ςκοντα και των φοιτθτϊν ςτθν τάξθ τθν ίδια ϊρα. Ξακϊσ όμωσ τα τμι-
ματα εξζλιξαν τουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τουσ και πρόςκεςαν τθν τθ-
λεκπαίδευςθ, μια από τισ πρωτοποριακζσ εφαρμογζσ που αναπτφχκθ-
καν με τθ χριςθ τθσ αςφγχρονθσ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν εί-
ναι θ πλατφόρμα θλεκτρονικισ εξζταςθσ.  

Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ εξζταςθσ που παρζχει ερω-
τιςεισ τφπου πολλαπλισ επιλογισ κατά κφριο λόγο, αλλά και ελεφκε-
ρου κειμζνου. Σο ςφςτθμα αυτό ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφει όλεσ 
τισ απαντιςεισ των ερωτιςεων και να παρζχει ςτο χριςτθ-φοιτθτι 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επίδοςι του και το χρόνο ςτον οποίο ολο-
κλιρωςε το τεςτ. Είναι δε αςφγχρονο, διότι κάκε φοιτθτισ μπορεί να 
ξεκινιςει μια εξζταςθ ςε διαφορετικό χρόνο από τουσ υπόλοιπουσ, ζχο-
ντασ όμωσ ςτθ διάκεςι του το ίδιο χρονικό περικϊριο για τθν υποβολι 
του διαγωνίςματοσ. Αυτό που το κακιςτά πρωτοποριακό είναι θ δυνα-
τότθτα ανϊνυμθσ εξζταςθσ μζςω τθσ ζκδοςθσ ενόσ ειδικοφ ανϊνυμου 
αναγνωριςτικοφ (token) που μοιράηεται ςτουσ φοιτθτζσ, αλλά και θ δυ-
νατότθτα προβολισ γραφθμάτων που αφοροφν τα αποτελζςματα. Ου-
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ςιαςτικά δθμιουργικθκε για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ εκμάκθςθσ των 
φοιτθτϊν και τθν αποδοτικότερθ αξιολόγθςι τουσ. Για να ζχει νόθμα 
όλο αυτό, πρζπει να καλφπτει κάποιο ςκοπό και πλεονεκτιματα, που 
κα αναλφςουμε αμζςωσ τϊρα. 

1.1.1 κοπόσ και πλεονεκτόματα 
 
Ο ςκοπόσ, δθλαδι, τθσ διαδικτυακισ εξζταςθσ φοιτθτϊν είναι να αξι-

ολογθκοφν όλεσ οι μακθτικζσ ικανότθτεσ, ϊςτε να βελτιςτοποιθκεί θ 
διδαςκαλία των κακθγθτϊν. Σα οφζλθ είναι πολλαπλά και αφοροφν τό-
ςο τουσ φοιτθτζσ όςο και το διδάςκοντα. Αφ’ ενόσ οι φοιτθτζσ αφιερϊ-
νουν περιςςότερο χρόνο ςτθ μελζτθ με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ αφο-
μοίωςθ τθσ φλθσ. Αφ’ ετζρου,  θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ των ερωτι-
ςεων πολλαπλισ επιλογισ επιτρζπει τθν  ευρφτερθ κάλυψθ τθσ διδα-
κτζασ φλθσ του μακιματοσ και παρζχει πολφτιμα ςυμπεράςματα ςτο 
διδάςκοντα.  Θ κατάλλθλθ επεξεργαςία τθσ επιμζρουσ βακμοδότθςθσ 
των ερωτιςεων, αναδεικνφει τισ αδυναμίεσ ςτθν κατανόθςθ των διδα-
κτικϊν ενοτιτων. Ο διδάςκων προςαρμόηει τισ διαλζξεισ, δίνοντασ ζμ-
φαςθ ςτα ςθμεία ςτα οποία θ εξζταςθ δείχνει χαμθλά ποςοςτά επιτυ-
χίασ. Όλα αυτά γίνονται εφικτά μζςω ενόσ δυναμικοφ ιςτοχϊρου. 

1.1.2 Δυναμικόσ ιςτόχωροσ  
 

Λςτόχωρο ονομάηουμε ζνα ςφνολο από ενότθτεσ διαδικτυακϊν ςελί-
δων που ςυνικωσ ςυςτεγάηονται ςτον ίδιο διακομιςτι-εξυπθρετθτι 
(server). Οι ςελίδεσ ενόσ ιςτοτόπου εμφανίηονται κάτω από το ίδιο όνο-
μα χϊρου (domain) π.χ. iexams.uowm.gr Οι ιςτοςελίδεσ αλλθλοςυνδζο-
νται και μπορεί ο χριςτθσ να μεταβεί από τθ μία ςτθν άλλθ κάνοντασ 
«κλικ», επιλζγοντασ δθλαδι ςυνδζςμουσ που υπάρχουν ςτο κείμενο ι 
ςτισ φωτογραφίεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Οι ςφνδεςμοι προσ άλλεσ ςελίδεσ 
εμφανίηονται ςυνικωσ υπογραμμιςμζνοι και με μπλε χρϊμα για να εί-
ναι γριγορα ξεκάκαρο ςτον επιςκζπτθ ότι πρόκειται για ςφνδεςμο προσ 
άλλθ ιςτοςελίδα, χωρίσ όμωσ πάντα να είναι αυτό απαραίτθτο.  

Δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ [1] είναι αυτζσ που προςφζρουν αλλθλεπι-
δραςτικά ςτοιχεία ανάμεςα ςτον χριςτθ και τθν ίδια τθν ςελίδα. Πίςω 
από τουσ δυναμικοφσ ιςτότοπουσ υπάρχουν βάςεισ δεδομζνων που ςυ-
νεχϊσ αποκθκεφουν και επεξεργάηονται πλθροφορίεσ. Οι βάςεισ δεδο-
μζνων και θ ικανότθτα αλλθλεπίδραςθσ και επικοινωνίασ μεταξφ δια-
κομιςτι  και βάςεων δεδομζνων είναι βαςικό και απαραίτθτο ςτοιχείο 
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για τθν ανάπτυξθ μιασ δυναμικισ ιςτοςελίδασ. Για τθν δθμιουργία ενόσ 
δυναμικοφ ιςτοχϊρου χρειάηονται πολλζσ γραμμζσ κϊδικα προγραμμα-
τιςμοφ. τθν πραγματικότθτα παρόλο που με μια πρϊτθ ματιά οι δυνα-
μικζσ ιςτοςελίδεσ μοιάηουν ςε εμφάνιςθ με τισ ςτατικζσ, υπάρχει τερά-
ςτια διάφορα ςτθν καταςκευι τουσ και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ. 

 Ουςιαςτικά, μια δυναμικι ιςτοςελίδα είναι μια εφαρμογι, ζνα πρό-
γραμμα που καταςκευάηει αυτό που βλζπει ο επιςκζπτθσ τθσ ιςτοςελί-
δασ τθ ςτιγμι τθσ επίςκεψθσ. Δθλαδι θ εμφάνιςθ και οι πλθροφορίεσ 
που επιςτρζφει θ δυναμικι ιςτοςελίδα ςτον επιςκζπτθ τθσ είναι ςυν-
δυαςμόσ πλθροφοριϊν που δομοφνται και τακτοποιοφνται ςφμφωνα με 
τον αλγόρικμο που ζχει δθμιουργιςει ο προγραμματιςτισ για τθν δυ-
ναμικι ςελίδα. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ αντλοφνται είτε από κάποια βάςθ 
δεδομζνων, είτε από κάποια άλλθ ιςτοςελίδα, είτε από τον χριςτθ-
επιςκζπτθ τθσ ιςτοςελίδασ, είτε από άλλεσ πθγζσ. Όλα αυτά γίνονται 
τθν ςτιγμι τθσ επίςκεψθσ ςτθ ςελίδα. υνεπϊσ διαφορετικοί επιςκζ-
πτεσ, διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ, διαφορετικά ςυμβάντα προκαλοφν 
τθν εμφάνιςθ διαφορετικϊν αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα. Θ χριςθ 
των βάςεων δεδομζνων, προςκζτει ζνα από τα μεγάλα πλεονεκτιματα 
των ιςτοςελίδων αυτϊν. Επιτρζπει τθν εφκολθ προςκαφαίρεςθ και αλ-
λαγι περιεχομζνου, κακϊσ δεν απαιτείται να επεξεργάηεται κανείσ κά-
κε φορά το πθγαίο αρχείο τθσ ιςτοςελίδασ, αλλά απλά να διαχειρίηεται 
ζμμεςα το περιεχόμενο ςτθν βάςθ δεδομζνων (ςυνικωσ μζςω φορμϊν) 
και οι υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ γίνονται αυτοματοποιθμζνα από τον "μθ-
χανιςμό" τθσ ιςτοςελίδασ. Ζτςι μπορεί να υπάρχει μια ςυνεχισ ανανζω-
ςθ από κάποιο διαχειριςτι που δεν ζχει γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. Για 
τθν εφκολθ διαχείριςθ του περιεχομζνου ςε μία δυναμικι ιςτοςελίδα, 
υπάρχει πρόςκετα ςτθν ιςτοςελίδα ζνασ εφχρθςτοσ μθχανιςμόσ CMS 
(Content Management System), μζςω του οποίου γίνεται προςκαφαί-
ρεςθ περιεχομζνου. Ουςιαςτικά, ο δθμιουργόσ του ιςτότοπου γράφει 
ζνα μζροσ κϊδικα με τον οποίο δθμιουργείται ζνα φιλικό περιβάλλον 
για αλλαγζσ ςτισ βάςεισ δεδομζνων χωρίσ να απαιτείται θ γνϊςθ προ-
γραμματιςμοφ. Φυςικά, το περιβάλλον αυτό, θ "περιοχι διαχείριςθσ" 
τθσ ιςτοςελίδασ, προςτατεφεται με κωδικό πρόςβαςθσ και δεν μποροφν 
να ειςζλκουν ςε αυτι οι απλοί επιςκζπτεσ και γενικότερα όςοι δεν ζ-
χουν δικαιϊματα διαχειριςτι. Όλα αυτά δεν κα ιταν δυνατό να ςυμ-
βοφν, αν δεν υπιρχαν οι κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ για να υποςτθρίξουν 
το εγχείρθμα. 
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1.1.3   Αρχιτεκτονικό δυναμικού ιςτοχώρου  
 

Για τθν βαςικι λειτουργία μιασ τζτοιασ πλατφόρμασ, απαιτείται από 
μεριάσ υλικοφ ζνασ διακομιςτισ- εξυπθρετθτισ ιςτοςελίδων (web serv-
er) ςτον οποίο φιλοξενείται ο ιςτότοποσ. τθν παροφςα εργαςία χρθςι-
μοποιικθκε ζνασ διακομιςτισ που δουλεφει ςε λειτουργικό ςφςτθμα 
FreeBSD. Ξατά κφρια βάςθ όμωσ ο ιςτότοποσ αναπτφχκθκε και δοκιμά-
ςτθκε τοπικά ςε υπολογιςτι με Windows XP μζςω του πακζτου προ-
γραμμάτων ελεφκερου λογιςμικοφ XAMPP (ζκδοςθ 1.7.3), το οποίο πε-
ριζχει τον εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων http Apache, τθ βάςθ δεδομζνων 
MySQl, μζςω του εργαλείου διαχείριςθσ PhpMyAdmin και ζνα διερμθ-
νζα για κϊδικα γραμμζνο ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ PHP και Perl. 
Όμωσ δε υπάρχει λόγοσ να ςτακεί κανείσ ςτο λειτουργικό ςφςτθμα γιατί 
όπωσ κα φανεί ςτθ ςυνζχεια αυτό δεν ζχει κάποιο ρόλο και δε διαφο-
ροποιεί ςε τίποτα τθν ςυγγραφι του κϊδικα, τθν καταςκευι και λει-
τουργία ενόσ ιςτοχϊρου που ζχει καταςκευαςτεί με PHP και MySQL και 
θ οποία τρζχει ςε διακομιςτι βαςιηόμενο ςτον Apache. 

Από μεριάσ λογιςμικοφ ακόμθ, είναι απαραίτθτοσ ζνασ φυλλομετρθ-
τισ ιςτοςελίδων ι περιθγθτισ Λςτοφ (Web browser) [2]. Αυτόσ είναι ζνα 
λογιςμικό που επιτρζπει ςτον χριςτθ του να προβάλλει, και να αλλθλε-
πιδρά με, κείμενα, εικόνεσ, βίντεο, μουςικι, παιχνίδια και άλλεσ πλθ-
ροφορίεσ ςυνικωσ αναρτθμζνεσ ςε μια ιςτοςελίδα ενόσ ιςτότοπου 
ςτον Παγκόςμιο Λςτό ι ςε ζνα τοπικό δίκτυο. Σο κείμενο και οι εικόνεσ 
ςε μια ιςτοςελίδα μπορεί να περιζχουν υπερςυνδζςμουσ προσ άλλεσ 
ιςτοςελίδεσ του ίδιου ι διαφορετικοφ ιςτότοπου. Ο περιθγθτισ Λςτοφ 
επιτρζπει ςτον χριςτθ τθν γριγορθ και εφκολθ πρόςβαςθ ςε πλθροφο-
ρίεσ που βρίςκονται ςε διάφορεσ ιςτοςελίδεσ και ιςτότοπουσ εναλλάς-
ςοντασ τισ ιςτοςελίδεσ μζςω των υπερςυνδζςμων. Οι φυλλομετρθτζσ 
χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα μορφοποίθςθσ HTML για τθν προβολι των 
ιςτοςελίδων, για αυτό θ εμφάνιςθ μιασ ιςτοςελίδασ μπορεί να διαφζρει 
ανάλογα με τον περιθγθτι Λςτοφ. Για να είναι λειτουργικόσ ο ιςτότοποσ, 
ο τρόποσ υλοποίθςθσ του πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε να υποςτθρίηε-
ται από οποιοδιποτε περιθγθτι Λςτοφ. Ξατά τθν ανάπτυξθ τθσ παροφ-
ςασ εργαςίασ ζγινε χριςθ του Chrome ( ζκδοςθ 39.0), αλλά ο ιςτόχω-
ροσ θλεκτρονικισ εξζταςθσ δοκιμάςτθκε και ςτον Internet Explorer (ζκ-
δοςθ 8.0) και τον Mozilla Firefox (ζκδοςθ 27.0.1). 

Πε τον διακομιςτι και τον φυλλομετρθτι ιςτοςελίδων ζτοιμουσ για 
χριςθ, το επόμενο βιμα είναι θ δθμιουργία του ιςτότοπου. Σο γράψιμο 
του κϊδικα των ιςτοςελίδων ζγινε με τθ βοικεια του Notepad++. Πρό-
κειται για τον πιο γνωςτό επεξεργαςτι κειμζνου (text editor). Είναι το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
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αγαπθμζνο εργαλείο ςυγγραφισ κϊδικα των προγραμματιςτϊν, κακϊσ 
αποτελεί ζνα ελαφρφ πρόγραμμα το οποίο όμωσ ζχει πάρα πολλζσ δυ-
νατότθτεσ. Θ γλϊςςα ςιμανςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ 
του ιςτοχϊρου είναι θ XHTML 1.0 Transitional και για τον ζλεγχο εμφά-
νιςθσ των εγγράφων του ζγινε χριςθ των φφλλων ςτυλ CSS. Όπωσ ει-
πϊκθκε παραπάνω, θ πλατφόρμα διαδικτυακισ εξζταςθσ φοιτθτϊν α-
ναπτφχκθκε ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ PHP (ζκδοςθ 5.3.1) με τθ 
βοικεια τθσ βάςθσ δεδομζνων MySQL (ζκδοςθ 5.1.41) και τθν μεταξφ 
τουσ ςφνδεςθ με τθν επζκταςθ PDO. Παρακάτω κα εξθγιςουμε τι ςθ-
μαίνει και πωσ λειτουργεί το κακζνα απ’ αυτά, κακϊσ και γιατί χρθςι-
μοποιικθκε θ κάκε ζκδοςθ. 

1.2 Εξυπηρετητόσ δικτύου 
 

Ι διαφορετικά διακομιςτισ είναι το λογιςμικό που τρζχει ςε ζναν δι-
αδικτυακό κόμβο και επιτρζπει ςε άλλουσ υπολογιςτζσ να αποκτοφν α-
ντίγραφα των ιςτοςελίδων που είναι αποκθκευμζνεσ ςε αυτόν. Πολφ 
δθμοφιλείσ εξυπθρετθτζσ δικτφου είναι ο Apache και ο Microsoft Inter-
net Information Server . 
Οι διακομιςτζσ είναι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςτο διαδίκτυο που φιλο-
ξενοφν ιςτοςελίδεσ, προςφζροντασ ςελίδεσ όταν ηθτθκοφν από κάποιον 
επιςκζπτθ. Ξάκε διακομιςτισ ζχει μια μοναδικι διεφκυνςθ IP (Internet 
Protocol) ϊςτε οι άλλοι υπολογιςτζσ ςτο διαδίκτυο να μποροφν να επι-
κοινωνοφν μαηί του. Όποιοσ κζλει να ανεβάςει τθν ιςτοςελίδα του ςτο 
διαδίκτυο πρζπει να νοικιάςει ζνα χϊρο ςε κάποιο διακομιςτι ο οποίοσ 
ςτθ ςυνζχεια κα φιλοξενεί τθ ςελίδα. Ο εξυπθρετθτισ δίνει μια μοναδι-
κι διεφκυνςθ ςε κάκε ιςτοςελίδα που φιλοξενεί. Αν κάποιοσ ςυνδεκεί 
ςτο διαδίκτυο, ο υπολογιςτισ του παίρνει μια μοναδικι IP διεφκυνςθ 
(από τον πάροχο του). Αυτι θ διεφκυνςθ χαρακτθρίηει πλζον τον ςυ-
γκεκριμζνο υπολογιςτι ςτο δίκτυο. Όταν λοιπόν από αυτόν τον υπολο-
γιςτι ηθτθκεί μια ιςτοςελίδα ο περιθγθτισ Λςτοφ ςτζλνει μια αίτθςθ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα με τθν IP διεφκυνςθ του υπολογιςτι που ζκα-
νε τθν αίτθςθ. Για να φτάςει θ αίτθςθ ςτο προοριςμό τθσ περνάει από 
ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ. Αφοφ φτάςει θ αίτθςθ ςτον προοριςμό ο εξυ-
πθρετθτισ που φιλοξενεί τθν ιςτοςελίδα τθν επιςτρζφει ςε μορφι 
HTML με προοριςμό τθν IP του αποςτολζα τθσ αίτθςθσ. Θ ςελίδα φτάνει 
ςτον περιθγθτι που τθν ηιτθςε (περνϊντασ από ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ 
ξανά) και αυτόσ τθν εμφανίηει ςε γραφικι μορφι ςτθν οκόνθ. 
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1.2.1 Apache HTTP Server 
 

Ο Apache [3] είναι ζνασ HTTP server ανοικτοφ κϊδικα που μπορεί να 
εγκαταςτακεί ςε περιβάλλοντα διάφορων ςφγχρονων λειτουργικϊν ςυ-
ςτθμάτων. Αναπτφχκθκε και ςυντθρείται από μια ομάδα εκελοντϊν 
που ικελαν να υλοποιιςουν ζναν εφρωςτο κϊδικα για διακομιςτι δι-
κτφου που να μθν είναι εμπορικόσ αλλά να υποςτθρίηει πολλά χαρα-
κτθριςτικά. Όπωσ ζχει αποδειχκεί είναι ο πιο γριγοροσ, ςτακερόσ, α-
ςφαλισ και υποςτθρίηει τα περιςςότερα χαρακτθριςτικά από κάκε άλλο 
διακομιςτι δικτφου. Ενδεικτικά λειτουργικά ςυςτιματα ςτα οποία μπο-
ρεί να εγκαταςτακεί είναι διάφορεσ εκδόςεισ των Windows, το Linux, το 
Unix, και το Mac OS X. Ο Apache είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο 80% των δι-
ακομιςτϊν παγκοςμίωσ (πάνω από 6 εκατομμφρια).  Επιπλζον, είναι 
παραμετροποιιςιμοσ ςε μεγάλο βακμό. Βζβαια θ ςωςτι εγκατάςταςθ 
του και θ παραμετροποίθςθ του δεν είναι μια εφκολθ διαδικαςία. Ζτςι 
ζνασ ςχετικά αρχάριοσ χριςτθσ υπολογιςτϊν πολφ δφςκολα κα κατα-
φζρει μόνοσ του να ςτιςει ζναν διακομιςτι. Ακόμα και μετά τθν αρχικι 
εγκατάςταςθ του, απαιτείται επζμβαςθ ςε κάποια αρχεία ϊςτε να ρυκ-
μιςτοφν κάποιεσ παράμετροι για τθ ςωςτι, ςτακερι και αποδοτικι λει-
τουργιά του. Βεβαίωσ ςε καμιά περίπτωςθ δε ςθμαίνει ότι πρζπει κά-
ποιοσ να αποκαρρφνεται ςτθ χριςθ του Apache λόγω απαιτιςεων ςτθν 
εγκατάςταςθ. Εξάλλου οποιοδιποτε λογιςμικό για ςτιςιμο ενόσ διακο-
μιςτι δεν είναι υπόκεςθ ενόσ νζου και αρχάριου χριςτθ υπολογιςτϊν. 

1.3 XHTML 
 

Θ XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) [4] όπωσ ορίηει το 
όνομά τθσ είναι μια εκτεταμζνθ γλϊςςα ςιμανςθσ υπερκειμζνου. Ωσ 
γλϊςςα ςιμανςθσ (markup language) ορίηεται ζνα ςφνολο εντολϊν που 
επιτρζπουν τθ προςκικθ πλθροφορίασ ςτο περιεχόμενο μιασ πθγισ δε-
δομζνων. Σο περιεχόμενο μπορεί να είναι κείμενο, εικόνα ι οποιαδιπο-
τε άλλθ μορφι θλεκτρονικισ πλθροφορίασ. υγκεκριμζνα θ XHTML είναι 
μια πιο αυςτθρι και πιο κακαρι ζκδοςθ τθσ HTML (HyperText Markup 
Language) και μοιάηει πολφ με τθν HTML 4.01, θ οποία είναι θ τελευταία 
ανακεϊρθςθ του προτφπου HTML το οποίο διαχειρίηεται ο ςυνεταιρι-
ςμόσ W3 (World Wide Web Consortium). Ο ίδιοσ οργανιςμόσ ανζπτυξε 
και διαχειρίηεται το πρότυπο τθσ XHTML. Θ τελευταία ανακεϊρθςθ τθσ 
XHTML είναι θ XHTML 1.0 και ελευκερϊκθκε ςτθν αγορά ςτισ 26 Λανου-
αρίου 2000. ιμερα όλοι οι περιθγθτζσ Λςτοφ είναι ςυμβατοί και μπο-
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ροφν να "διαβάςουν" XHTML κϊδικα, ενϊ όλο και περιςςότερεσ ιςτοςε-
λίδεσ χρθςιμοποιοφν το πρότυπο τθσ XHTML αντί αυτό τθσ HTML. Θ 
XHTML είναι επί τθσ ουςίασ ςυνδυαςμόσ τθσ γλϊςςασ ςιμανςθσ HTML 
και τθσ  μεταγλϊςςασ XML. Πιο ςυγκεκριμζνα είναι μια παραλλαγι τθσ 
HTML γραμμζνθ με κανόνεσ ςφνταξθσ τθσ XML, δθλαδι ο κϊδικασ ενόσ 
XHTML αρχείου μπορεί να περιζχει ςχεδόν όλεσ τισ ετικζτεσ που περιζ-
χει και θ HTML, με διαφορά τθν αυςτθρότερθ ςφνταξθ του κϊδικα. Θ 
XML ςχεδιάςτθκε για να περιγράφει δεδομζνα, ενϊ θ HTML ςχεδιάςτθ-
κε για να εμφανίηει δεδομζνα. Θ W3C ανζπτυξε τθν XHTML ςυνδυάηο-
ντασ τθν αυςτθρότθτα τθσ XML με τισ δυνατότθτεσ τθσ HTML. Θ XHTML 
λόγο τθσ αυςτθρότθτασ ςτθν ςφνταξι τθσ, μπορεί να "τρζξει" χωρίσ να 
χρειάηεται μεγάλθ επεξεργαςτικι ιςχφ από τα υπολογιςτικά 

ςυςτιματα. Περικοί ςυντακτικοί κανόνεσ τθσ XHTML [5] είναι: 

 Σα ζγγραφα πρζπει να είναι ορκά διατυπωμζνα. 

 Σα ςτοιχεία πρζπει να είναι ςωςτά φωλιαςμζνα  το ζνα μζςα ςτο 

άλλο. 

 Για τθν XML τα πεηά και κεφαλαία γράμματα είναι διαφοροποιθμζ-

να. 

 Οι ετικζτεσ λιξθσ είναι υποχρεωτικζσ. 

 Σα κενά ςτοιχεία δθλϊνονται με μια ανάποδθ πλάγια κάκετο. 

 Οι τιμζσ των ιδιοτιτων πρζπει να κλείνονται ςε ειςαγωγικά. 

Επειδι θ XHTML είναι μια εφαρμογι τθσ XML, τα φφλλα ςτυλ είναι υπο-
χρεωτικά για να προςδιοριςτεί θ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ ενόσ 
XHTML εγγράφου. 

Θ χριςθ τθσ παραλλαγισ XHTML 1.0 Transitional ζγινε για να επωφε-
λθκοφμε από τα χαρακτθριςτικά XHTML, ςυμπεριλαμβανομζνων του 
CSS, αλλά με μικρζσ προςαρμογζσ ςτθ ςιμανςθ προσ όφελοσ όςων προ-
βάλουν ςελίδεσ με παλαιότερα προγράμματα περιιγθςθσ που δεν μπο-
ροφν να "καταλάβουν" κϊδικα CSS. Αυτό ςθμαίνει ότι τα "παρουςιαςτι-
κά" ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά που ζχουν καταργθκεί επιτρζπονται 
ςτθ ςιμανςθ. 

1.4 CSS 
 

Θ CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φφλλα τυλ) [6] είναι μια 
γλϊςςα υπολογιςτι που ανικει ςτθν κατθγορία των γλωςςϊν φφλλων 
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ςτυλ που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ ενόσ εγγράφου 
που ζχει γραφτεί με μια γλϊςςα ςιμανςθσ. Χρθςιμοποιείται δθλαδι 
για τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ ενόσ εγγράφου που γράφτθκε ςτισ γλϊς-
ςεσ HTML και XHTML, δθλαδι για τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ μιασ ιςτο-
ςελίδασ και γενικότερα ενόσ ιςτοτόπου. Θ CSS είναι μια γλϊςςα υπολο-
γιςτι προοριςμζνθ να αναπτφςςει ςτιλιςτικά μια ιςτοςελίδα δθλαδι να 
διαμορφϊνει περιςςότερα χαρακτθριςτικά, χρϊματα, ςτοίχιςθ και δίνει 
περιςςότερεσ δυνατότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν html. Για μια όμορφθ και 
καλοςχεδιαςμζνθ ιςτοςελίδα θ χριςθ τθσ CSS κρίνεται ωσ απαραίτθτθ. 
Πε τθν χριςθ CSS μποροφμε να ορίηουμε χρϊματα και μεγζκθ οργανω-
μζνα ςε ςτυλ και ζπειτα να εφαρμόηουμε τα ςτυλ αυτά ςτα ςτοιχεία 
των ςελίδων του ιςτοχϊρου μασ. Πε αυτόν τον τρόπο, κάκε φορά που 
αλλάηουμε το χρϊμα ενόσ ςτυλ, αλλάηει το χρϊμα όλων των ςτοιχείων 
που ζχουν αναφορά ςτο ςτυλ αυτό. Ζτςι αν ζχουμε ορίςει ζνα ςτυλ για 
το κφριο μενοφ του ιςτοχϊρου, τότε κα χρειάηεται να αλλάξουμε το 
χρϊμα του ςτυλ αυτοφ και αυτόματα κα εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ ςελί-
δεσ. 

1.4.1 Πλεονεκτόματα CSS ϋναντι μορφοπούηςησ μϋςω HTML 
 

Εκτόσ από τθν ευκολία ςτθν διαχείριςθ ενόσ ιςτότοπου, ζνα άλλο ςθ-
μαντικό πλεονζκτθμα τθσ χριςθσ CSS ςτισ ςελίδεσ είναι ο "κακαρότε-
ροσ" κϊδικασ, χωρίσ πολλζσ ιδιότθτεσ ςτισ ετικζτεσ οι οποίεσ τον κάνουν 
δυςανάγνωςτο. Επιπλζον κάνει γρθγορότερθ τθν πλοιγθςθ κακϊσ το 
αρχείο, μζςα ςτο οποίο ορίηονται τα ςτυλ, "διαβάηεται" από τον φυλ-
λομετρθτι ιςτοςελίδων μόνο μια φορά και ζπειτα αποκθκεφεται ςτθν 
μνιμθ cache, μειϊνοντασ ζτςι το μζγεκοσ τθσ πλθροφορίασ που λαμβά-
νεται από τουσ φυλλομετρθτζσ. 

Σα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ CSS ζναντι τθσ χριςθσ ιδιοτιτων HTML 
είναι τα εξισ: 

 Πολφ μεγαλφτερθ ευελιξία. Σο CSS κατζςτθςε εφικτζσ μορφοποιι-

ςεισ οι οποίεσ ιταν αδφνατεσ ι πολφ δφςκολεσ με τθν κλαςικι 

HTML. 

 Ευκολότερθ ςυντιρθςθ των ιςτοςελίδων. Θ εμφάνιςθ ενόσ ολό-

κλθρου ιςτοχϊρου μπορεί να ελζγχεται από ζνα μόνο εξωτερικό 

αρχείο CSS. Ζτςι, κάκε αλλαγι ςτο ςτυλ τθσ ιςτοςελίδασ μπορεί να 

γίνεται με μία μοναδικι αλλαγι ςε αυτό το αρχείο, αντί για τθν ε-
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πεξεργαςία πολλϊν ςθμείων ςε κάκε ςελίδα που υπάρχει ςτον ι-

ςτότοπο.  

 Πικρότερο μζγεκοσ αρχείου, δεδομζνου ότι ο κάκε κανόνασ μορ-

φοποίθςθσ γράφεται μόνο μια φορά και όχι ςε κάκε ςθμείο που 

εφαρμόηεται. 

 Ξαλφτερο CEO (Search Engine Optimization-Βελτιςτοποίθςθ Πθχα-

νϊν Αναηιτθςθσ). Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ δεν "μπερδεφονται" α-

νάμεςα ςε περιεχόμενο και τθ μορφοποίθςι του, αλλά ζχουν πρό-

ςβαςθ ςτο περιεχόμενο ςκζτο, οπότε είναι πολφ ευκολότερο να το 

καταγράψουν και να το αρχειοκετιςουν (indexing). 

1.5 PHP 
 

Θ PHP [7] είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ι-
ςτοςελίδων με δυναμικό περιεχόμενο, δθλαδι περιεχόμενο που αλλά-
ηει αυτόματα ανάλογα με τα ςτοιχεία του κεατι τθσ. Tα αρχικά αντι-
προςωπεφουν το "PHP: Hypertext Preprocessor". Θ PHP χρθςιμοποιεί-
ται όχι για τθν διακόςμθςθ μιασ ιςτοςελίδασ αλλά για τον χειριςμό των 
λειτουργιϊν και εργαςιϊν που διεκπεραιϊνει. υνεπϊσ, ο κϊδικασ που 
γράφεται για μια ιςτοςελίδα ςε γλϊςςα PHP δεν γίνεται άμεςα αντιλθ-
πτόσ αλλά μετά από τθν επζμβαςθ του κεατι ςτθν ιςτοςελίδα. Πια ςε-
λίδα PHP περνά από επεξεργαςία από ζνα ςυμβατό διακομιςτι του Πα-
γκόςμιου Λςτοφ (π.χ. Apache), ϊςτε να παραχκεί ςε πραγματικό χρόνο 
το τελικό περιεχόμενο, που κα ςταλεί ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ των 
επιςκεπτϊν ςε μορφι κϊδικα HTML.  

Αυτό που ξεχωρίηει τθν PHP από μια γλϊςςα όπωσ θ  JavaScript [8], θ 
οποία εκτελείται ςτθν πλευρά του χριςτθ (client-side), είναι ότι ο κϊδι-
κάσ τθσ εκτελείται ςτον διακομιςτι.  Μςωσ το δυνατότερο και πιο ςθμα-
ντικό χαρακτθριςτικό τθσ PHP είναι θ υποςτιριξθ που παρζχει ςε μια 
ευρεία γκάμα από βάςεισ δεδομζνων. Ζτςι, το να δθμιουργιςουμε μια 
ιςτοςελίδα που να παρζχει υποςτιριξθ ςε βάςεισ δεδομζνων είναι απί-
ςτευτα απλό. Θ ςφνταξθ τθσ PHP μοιάηει πολφ με τθ ςφνταξθ τθσ γλϊς-
ςασ προγραμματιςμοφ Perl και τθσ C. υνικωσ χρθςιμοποιείται με εξυ-
πθρετθτι Apache ςε διάφορα λειτουργικά ςυςτιματα. Παράλλθλα υ-
ποςτθρίηει και τθν διεπαφι Internet Server Application Programming 
Interface (ISAPI) κακιςτϊντασ τθ δυνατι να χρθςιμοποιθκεί και ςε Mi-
crosoft Windows με εξυπθρετθτι Microsoft Internet Information Server. 
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Θ γλϊςςα PHP είναι ανοικτό-ελεφκερο λογιςμικό και μπορεί να εγκα-
ταςτακεί ςχεδόν ςε όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα όπωσ Windows, Li-
nux, Mac OS X, Risc OS κλπ αλλά υποςτθρίηεται και από τουσ περιςςό-
τερουσ εξυπθρετθτζσ ιςτοςελίδων όπωσ ο Apache, που χρθςιμοποιικθ-
κε ςτθ παροφςα εργαςία, ι ο IIS. Θ PHP μπορεί να λειτουργιςει είτε ωσ 
εγκατεςτθμζνθ μονάδα (module) ςτον εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων είτε 
μζςω ενόσ επεξεργαςτι CGI (Common Gateway Interface) ςεναρίων. 
Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί για εκτζλεςθ ςεναρίων (scripts) από τθν 
πλευρά του απομακρυςμζνου εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων όπωσ γίνεται 
και με τα ςενάρια CGI. Επίςθσ θ PHP μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για εί-
ςοδο/ζξοδο δεδομζνων από τον χριςτθ. 

1.5.1 Πλεονεκτόματα τησ PHP 
 

Ποιά είναι τα πλεονεκτιματα που ζκαναν τθν PHP τόςο διάςθμθ και 
χρθςιμοποιοφμενθ;  

 Σαχφτθτα. 

 τακερότθτα. 

 Αςφάλεια. 

 Απλότθτα. 

Παρακάτω περιγράφεται ςυνοπτικά το κακζνα από αυτά. 
Όχι μόνο θ PHP παρουςιάηει μεγάλθ ταχφτθτα εκτζλεςθσ, αλλά απαι-

τεί και από τον υπολογιςτι πολφ λιγότερουσ πόρουσ ςε ςχζςθ με τισ άλ-
λεσ scripting γλϊςςεσ. Ζτςι λοιπόν μιλάμε για μία γλϊςςα πολφ γριγο-
ρθ ςτθν εκτζλεςι τθσ που απαιτεί πολφ λίγουσ πόρουσ και θ οποία 
μπορεί και ςυνεργάηεται άψογα με άλλα προγράμματα και λειτουργικά 
ςυςτιματα. Επιπλζον θ PHP αποτελεί ζνα κάλυμμα μεταξφ πολλϊν 
system calls πράγμα που τθν κάνει πάρα πολφ γριγορθ.  

Δεν κα ιταν καλό για μία scripting γλϊςςα το να είναι γριγορθ αλλά 
το ςφςτθμα να καταρρζει κάκε μερικζσ εκατοντάδεσ ςελίδεσ. Ξαμία ε-
φαρμογι δεν είναι αλάνκαςτθ, αλλά με μία τόςο μεγάλθ κοινωνία ανα-
λυτϊν τθσ PHP κανζνα λάκοσ δεν κα μποροφςε να αντζξει ςτο χρόνο. Θ 
PHP χρθςιμοποιϊντασ ζνα δικό τθσ ςφςτθμα διαχείριςθσ πόρων και ςε 
ςυνδυαςμό με το ότι διακζτει ζναν εξεηθτθμζνο τρόπο διαχείριςθσ των 
μεταβλθτϊν αποτελεί ζνα πολφ δυνατό ςφςτθμα.  

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να προςτατεφεται από κακόβουλουσ hackers 
και επικζςεισ από χριςτεσ είτε μιλάμε για προγραμματιςτζσ είτε για 
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άτομα που απλϊσ "ςερφάρουν". Θ PHP παρζχει πολλά επίπεδα αςφά-
λειασ τα οποία μποροφν να ενεργοποιθκοφν κατά περίςταςθ.  

Εξαιτίασ τθσ απλότθτάσ τθσ θ PHP δίνει τθ δυνατότθτα ςε νζουσ προ-
γραμματιςτζσ να φτάςουν ςε επικυμθτό επίπεδο παραγωγικότθτασ πά-
ρα πολφ γριγορα. Όςον αφορά προγραμματιςτζσ με γνϊςεισ C ι 
Javcascript αυτοί φτάνουν ςε επικυμθτό επίπεδο ςχεδόν αμζςωσ. Επί-
ςθσ, λόγω του ςυςτιματοσ υπομονάδων που διακζτει μασ δίνει πολφ 
εφκολα τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε πολφ απλά όποιεσ βιβλι-
οκικεσ εμείσ κζλουμε από διάφορεσ περιοχζσ.  

1.5.2 Φρηςιμότητα και πλεονεκτόματα τησ PHP 5 
 

Θ PHP 5 είναι θ πιο πρόςφατθ ζκδοςθ τθσ PHP και είναι ενιςχυμζνθ 
να κάνει τθν γλϊςςα πιο ιςχυρι, αςφαλι, πιο γριγορθ και πιο εφκολθ 
ςτθ ςυγγραφι. Τπάρχουν πολλά πλεονεκτιματα ςε ςφγκριςθ με τθ νεό-
τερθ ζκδοςθ. Θ PHP 5 διακζτει εντυπωςιακά χαρακτθριςτικά που βελ-
τιϊνουν τθ διατθρθςιμότθτα των εφαρμογϊν. Αυτά τα χαρακτθριςτικά 
περιλαμβάνουν το νζο μοντζλο αντικειμζνων που υποςτθρίηει λειτουρ-
γίεσ όπωσ αφθρθμζνεσ τάξεισ, διαςυνδζςεισ, και ενκυλάκωςθ. Πε αυτά 
τα χαρακτθριςτικά, είναι ευκολότερο να εφαρμοςτεί θ αρχιτεκτονικι 
λογιςμικοφ ςε μια εφαρμογι PHP. Για να είμαςτε ακριβείσ, γίνεται πιο 
εφκολο να γραφτεί ςωςτά δομθμζνοσ, υψθλισ ποιότθτασ κϊδικασ. Θ 
βάςθ του κϊδικα είναι κακαρότερθ, πιο εφκολο να διαβαςτεί, και κατά 
ςυνζπεια, πιο εφκολο να διατθρθκεί. Θ PHP 5 είναι ςίγουρα πιο γριγο-
ρθ από ό, τι PHP 4. Θ τελευταία ζκδοςθ βαςίηεται ςτθ μθχανι Zend 2, 
τον πυρινα τθσ γλϊςςασ PHP. Ο χειριςμόσ αντικείμενων ζχει ξαναγρα-
φεί εξολοκλιρου. Ζτςι, ο αντικειμενοςτραφισ κϊδικασ ιδίωσ εκτελείται 
γρθγορότερα ςτθ PHP 5. Σα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ PHP 5 [9] είναι 
τα παρακάτω: 

 Λςχυρι υποςτιριξθ για τον αντικειμενοςτραφι  προγραμματιςμό. 

 Πια εξολοκλιρου ξαναγραμμζνθ επζκταςθ MySQL. 

 Πια πρϊτθσ τάξεωσ υλοποίθςθ SOAP (Simple Object Access proto-

col). 

 Ξακαρόσ ζλεγχοσ ςφαλμάτων με εξαιρζςεισ. 

 ουίτα διαλειτουργικϊν εργαλείων XML. 

υνικωσ θ PHP χρθςιμοποιείται ςυνδυαςμζνθ με μια άλλθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ, τθν JavaScript.  
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1.5.3 JavaScript 
 

Θ JavaScript [10] είναι διερμθνευμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ για 
θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Αρχικά αποτζλεςε μζροσ τθσ υλοποίθςθσ 
των φυλλομετρθτϊν Λςτοφ, ϊςτε τα ςενάρια από τθν πλευρά του πελά-
τθ (client-side scripts) να μποροφν να επικοινωνοφν με τον χριςτθ, να 
ανταλλάςςουν δεδομζνα αςφγχρονα και να αλλάηουν δυναμικά 
το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίηεται.  

Επί τθσ ουςίασ, είναι μια γλϊςςα ςεναρίων που βαςίηεται ςτα πρω-
τότυπα (prototype-based), είναι δυναμικι, με αςκενείσ τφπουσ και ζ-
χει ςυναρτιςεισ ωσ αντικείμενα πρϊτθσ τάξθσ. Θ ςφνταξι τθσ είναι επθ-
ρεαςμζνθ από τθ C. Θ JavaScript αντιγράφει πολλά ονόματα και ςυμβά-
ςεισ ονοματοδοςίασ από τθ Java, αλλά γενικά οι δφο αυτζσ γλϊςςεσ δε 
ςχετίηονται και ζχουν πολφ διαφορετικι ςθμαςιολογία. Οι βαςικζσ αρ-
χζσ ςχεδιαςμοφ τθσ JavaScript προζρχονται από τισ γλϊςςεσ προγραμ-
ματιςμοφ Self και Scheme. Είναι γλϊςςα βαςιςμζνθ ςε διαφορετι-
κά προγραμματιςτικά παραδείγματα (multi-paradigm), υποςτθρίηοντασ 
αντικειμενοςτραφζσ, προςτακτικό και ςυναρτθςιακό ςτυλ προγραμμα-
τιςμοφ. 

Ο κϊδικασ JavaScript ςυνικωσ ενςωματϊνεται ςτον ΘTML κϊδικα 
[11]. Πε αυτι μποροφμε να εκτελζςουμε κάποια πράγματα όταν ςυμ-
βαίνει ζνα γεγονόσ, για παράδειγμα όταν ο χριςτθσ πατιςει με το πο-
ντίκι πάνω ςε ζνα html ςτοιχείο ,να εκτελείται κάποιο script και λαμβά-
νουμε τα αντίςτοιχα αποτελζςματα. Θ javascript μπορεί να διαβάςει και 
να αλλάξει τα περιεχόμενα ενόσ html ςτοιχείου. Για παράδειγμα, θ πα-
ρακάτω JavaScript ζκφραςθ: document.write("<h1>"+name+ "</h1>") 
γράφει το περιεχόμενο τθσ μεταβλθτισ name μζςα ςε μια HTML ςελίδα. 

Ασ εξθγιςουμε τϊρα πωσ επικοινωνεί θ PHP με μια βάςθ δεδομζνων 
MySQL ϊςτε να δθμιουργιςουν δυναμικό περιεχόμενο. 
 

1.5.4 Δυναμικϋσ ιςτοςελύδεσ με PHP & MySQL 

 

Οι πρϊτεσ δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ [12] ξεκίνθςαν χρθςιμοποιϊντασ 
ςενάρια εντολϊν ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ C ι Perl τα οποία κα-
λοφνταν από τθν ιςτοςελίδα μζςω ςεναρίων εντολϊν CGI. Ο ςχεδια-
ςμόσ δυναμικϊν ιςτοςελίδων με τθ μορφι αυτι δεν ιταν εφκολθ υπό-
κεςθ και για αυτό το λόγο αναπτφχκθκαν τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ ιςτο-
ςελίδων όπωσ για παράδειγμα θ εμπορικι τεχνολογία ASP.NET (τθσ Mi-
crosoft) ι τεχνολογίεσ ανοικτοφ κϊδικα όπωσ τθσ γλϊςςασ PHP & 
MySQL. Θ ιδζα είναι ότι ο διαχειριςτισ τθσ ιςτοςελίδασ χρθςιμοποιεί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajax_(%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Document_Object_Model&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%89%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
http://el.wikipedia.org/wiki/C_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
http://el.wikipedia.org/wiki/Java
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Self_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Scheme
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ςενάρια εντολϊν ςε γλϊςςα PHP τα οποία αποκθκεφουν το περιεχόμε-
νο τθσ ιςτοςελίδασ ςε μια βάςθ δεδομζνων MySQL. Ο χριςτθσ όταν 
ςυνδζεται ςτον απομακρυςμζνο διακομιςτι ιςτοςελίδων καλεί ζνα ςε-
νάριο εντολϊν php το οποίο χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα από τον ςκλθ-
ρό δίςκο (ςυνικωσ πολυμεςικά αρχεία - εικόνεσ - ιχουσ) και τθν βάςθ 
MySQL δθμιουργεί τθν ςελίδα δυναμικά. τισ δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ αν 
ο διαχειριςτισ κζλει να αλλάξει τθν γενικι γραφικι παρουςίαςθ, απλά 
τροποποιεί το κϊδικα php και όλθ θ ιςτοςελίδα αποκτά διαφορετικι 
εμφάνιςθ (ςε αντίκεςθ με τισ ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ όπου πρζπει να αλ-
λάξουν όλεσ οι τοπικά αποκθκευμζνεσ ςελίδεσ html). Προτοφ εξθγι-
ςουμε τι είναι θ MySQL πρζπει να γίνει ζςτω μια μικρι αναφορά ςτισ 
βάςεισ δεδομζνων. 
 

 
 

χιμα 1. 1: Δυναμικι ιςτοςελίδα με PHP και MySQL 

 

1.6 Βϊςη Δεδομϋνων 
 

Πια Βάςθ Δεδομζνων (Database) [13] είναι ζνασ οργανωμζνοσ τρό-
ποσ αποκικευςθσ πλθροφοριϊν και πρόςβαςθσ ςε αυτζσ. Πια βάςθ 
δεδομζνων είναι κάτι παραπάνω από μια απλι ςυλλογι αποκθκευμζ-
νων ςτοιχείων. Βάςθ δεδομζνων είναι ζνασ και μοναδικόσ χϊροσ απο-
κικευςθσ των δεδομζνων ο οποίοσ ορίηεται μία φορά και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ταυτόχρονα από πολλοφσ τελικοφσ χριςτεσ. Ζτςι αντί 
να ζχουμε ξεχωριςτά αρχεία με πλεονάηουςα πλθροφορία, θ βάςθ α-
ποτελεί πλζον μία διαμοιραςμζνθ ςυλλογικι πθγι. Πία βάςθ δεδομζ-
νων κρατάει εκτόσ από τα ςτοιχεία κάποιου οργανιςμοφ και μία περι-
γραφι των ςτοιχείων αυτϊν.  
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Θ προςζγγιςθ αυτι των βάςεων δεδομζνων, να διατθροφνται δθλαδι 
ξεχωριςτά τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ από τα διάφορα προγράμματα εφαρ-
μογισ, μοιάηει πολφ με τθν προςζγγιςθ των ςφγχρονων γλωςςϊν προ-
γραμματιςμοφ οποφ για κάκε αντικείμενο παρζχεται ζνα εςωτερικόσ 
οριςμόσ, αλλά και ζνασ ξεχωριςτόσ εξωτερικόσ οριςμόσ. Ζτςι οι τελικοί 
χριςτεσ ενόσ αντικειμζνου γνωρίηουν μόνο τον εξωτερικό οριςμό του 
και ζχουν άγνοια για το πϊσ ζχει οριςτεί αυτό το αντικείμενο και πωσ 
αυτό λειτουργεί. Ζτςι με αυτι τθν προςζγγιςθ μποροφμε να αλλάξουμε 
τον εςωτερικό οριςμό ενόσ αντικειμζνου χωρίσ να επθρεαςτεί ο τελικόσ 
χριςτθσ εφόςον ο εξωτερικόσ οριςμόσ του αντικειμζνου παραμείνει ο 
ίδιοσ. Πε το ίδιο ςκεπτικό θ βάςθ δεδομζνων ξεχωρίηει τθν δομι των 
δεδομζνων από τα προγράμματα εφαρμογϊν και τθν αποκθκεφει ςτθ 
βάςθ. Εάν νζεσ δομζσ δεδομζνων προςτεκοφν ι παλιζσ αλλαχκοφν τα 
προγράμματα εφαρμογϊν δεν επθρεάηονται (παραμζνουν τα ίδια) ε-
φόςον οι δομζσ που αλλάχκθκαν δεν επθρεάηουν άμεςα τα προγράμ-
ματα εφαρμογϊν. 

1.6.1 ύςτημα διαχεύριςησ βϊςεων δεδομϋνων 
 

Ζνα πρόγραμμα που διαχειρίηεται βάςεισ δεδομζνων αποκαλείται 
φςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS, Database Manage-
ment System) [14] και με τθν βοικειά του μποροφμε να αποκθκεφςου-
με, προςκζςουμε, τροποποιιςουμε, εμφανίςουμε ι και διαγράψουμε 
τα αποκθκευμζνα δεδομζνα. υγκεκριμζνα θ MySQL που χρθςιμοποιι-
κθκε ςτθν παροφςα εργαςία είναι RDBMS (Relational Database Man-
agement System), δθλαδι ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων, αυτι που περιζ-
χει περιςςότερεσ από μια οντότθτεσ και ταυτόχρονα υπάρχει κάποια/εσ 
ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ τθσ. 

Θ RDBMS είναι θ βάςθ για τθν SQL, και για όλα τα ςφγχρονα ςυςτι-
ματα βάςεων δεδομζνων όπωσ το MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, 
MySQL και Microsoft Access. Σα δεδομζνα ςτο RDBMS αποκθκεφονται 
ςε αντικείμενα τθσ βάςθσ δεδομζνων που ονομάηονται πίνακεσ. Ζνασ 
πίνακασ είναι μια ςυλλογι από ςχετικζσ καταχωριςεισ δεδομζνων και 
αποτελείται από ςτιλεσ και γραμμζσ. 

Θ MySQL είναι ζνα πολφ γριγορο και δυνατό, ςφςτθμα διαχείριςθσ 
βάςεων δεδομζνων. 

1.7 MySQL 
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Ο πθγαίοσ κϊδικασ τθσ MySQL είναι διακζςιμοσ με ελεφκερθ άδεια 
χριςθσ. Πια βάςθ δεδομζνων επιτρζπει ςτον διαχειριςτι ενόσ ιςτοτό-
που να αποκθκεφει, να αναηθτά, να ταξινομεί και να ανακαλεί τα δεδο-
μζνα αποτελεςματικά. Ο διακομιςτισ MySQL ελζγχει τθν πρόςβαςθ ςτα 
δεδομζνα, για να μποροφν να δουλεφουν πολλοί χριςτεσ ταυτόχρονα, 
για να παρζχει γριγορθ πρόςβαςθ και να διαςφαλίηει ότι μόνο πιςτο-
ποιθμζνοι χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ. υνεπϊσ θ MySQL εί-
ναι ζνασ πολυνθματικόσ διακομιςτισ πολλαπλϊν χρθςτϊν. Χρθςιμοποι-
εί τθν SQL (Structured Query Language), τθν τυπικι γλϊςςα ερωτθμά-
των για βάςεισ δεδομζνων, παγκόςμια. Θ MySQL είναι διακζςιμθ από 
το 1996, αλλά θ ιςτορία τθσ ξεκινά από το 1979.  

Θ MySQL δθμιουργικθκε από μια ςουθδικι εταιρεία MySQL AB, το 
1995. Οι προγραμματιςτζσ τθσ πλατφόρμασ ιταν ο Michael Widenius 
(Monty), David Axmark και Allan Larsson. Ο κφριοσ ςκοπόσ ιταν να πα-
ρζχει αποτελεςματικζσ και αξιόπιςτεσ επιλογζσ διαχείριςθσ δεδομζνων 
ςτο ςπίτι και ςε επαγγελματίεσ χριςτεσ. Πάνω από μιςι ντουηίνα άλφα 
και βιτα εκδόςεων τθσ πλατφόρμασ κυκλοφόρθςαν μζχρι το 2000. Αυ-
τζσ οι εκδόςεισ ιταν ςυμβατζσ με ςχεδόν όλεσ τισ μεγάλεσ πλατφόρμεσ.  

Θ ονομαςία MySQL περιζχει δφο ςτοιχεία [15]. Σο My είναι το όνομα 
τθσ κόρθσ του ςυνιδρυτι του ςυςτιματοσ Monty Widenius (Πόντι Βιδζ-
νιουσ) και το SQL αναφζρεται ςτθ γλϊςςα SQL (Structured Query Lan-
guage) , μια γλϊςςα υπολογιςτϊν που ςχεδιάςτθκε ανεξάρτθτα από τθν 
MySQL για τθ διαχείριςθ δεδομζνων, ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχε-
ςιακϊν βάςεων δεδομζνων (MySQL, PostgreSQL, Oracle κλπ). Σο πρό-
τυπο τθσ γλϊςςασ SQL αναπτφχκθκε ξεχωριςτά από τισ υλοποιιςεισ 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (όπωσ τθσ MySQL, τθσ 
PostgreSQL, τθσ Oracle κλπ). Κεωρθτικά ζνασ κϊδικασ SQL κα πρζπει να 
τρζχει με τον ίδιο τρόπο και ςε μια βάςθ MySQL όπωσ και ςε μια βάςθ 
PostgreSQL. Ξάκε υλοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςχεςιακϊν 
βάςεων δεδομζνων μπορεί να διαφζρει με κάποιο άλλο παρζχοντασ ε-
πιπλζον δυνατότθτεσ, βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά.  

1.7.1 Πλεονεκτόματα τησ MySQL 
 

Θ MySQL ζχει πολλά πλεονεκτιματα [16], όπωσ χαμθλό κόςτοσ, εφ-
κολθ διαμόρφωςθ και μάκθςθ και ο κϊδικασ προζλευςθσ είναι διακζ-
ςιμοσ δωρεάν. Πρϊτα από όλα θ MySQL είναι ζνα πακζτο βάςθσ το ο-
ποίο είναι ανοιχτοφ λογιςμικοφ, δθλαδι διανζμεται δωρεάν και δεν 
χρειάηεται κάποια εταιρία οργανιςμόσ ι κάποιοσ τελικόσ χριςτθσ να 
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δαπανιςει κάποιο χρθματικό ποςό για να τθν αγοράςει. Ππορεί πολφ 
απλά να τθν λάβει μζςω του διαδικτφου και να τθν εγκαταςτιςει ςτον 
υπολογιςτι του. Ο παραπάνω παράγοντασ είναι πολφ ςθμαντικόσ ειδι-
κά όταν μιλάμε για μία εταιρία ι ζνα γραφείο μικροφ βελθνεκοφσ χωρίσ 
μεγάλουσ χρθματικοφσ πόρουσ για τουσ οποίουσ όμωσ θ δθμιουργία μί-
ασ βάςθσ δεδομζνων είναι απαραίτθτθ. Ζνα άλλο πολφ ςθμαντικό πλε-
ονζκτθμα που ζχει φζρει τθν MySQL ανάμεςα ςτα πιο χρθςιμοποιοφμε-
να πακζτα βάςθσ είναι ότι πρόκειται για ζνα πακζτο το οποίο βρίςκεται 
ςτθν αγορά πάρα πολλά χρόνια, με αποτζλεςμα να ζχει δοκιμαςτεί ςε 
πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ από μικροφσ οργανιςμοφσ μζχρι εταιρίεσ κο-
λοςςοφσ. Θ φπαρξθ του πακζτου αυτοφ τόςα χρόνια ζχει ωσ αποτζλε-
ςμα να ζχει μία πάρα πολφ ςτακερι βάςθ χωρίσ προβλιματα, αφοφ τα 
περιςςότερα ζχουν δοκιμαςτεί και λυκεί όλον αυτόν τον καιρό. Επιπλζ-
ον ζνα άλλο ςθμαντικό πλεονζκτθμα, το οποίο ίςωσ να μθν είναι και τό-
ςο γνωςτό, είναι ότι μιλάμε για ζνα αρκετά ελαφρφ πακζτο, ίςωσ το πιο 
ελαφρφ τθσ αγοράσ το οποίο ζχει πολφ μικρζσ απαιτιςεισ ςε πόρουσ 
υπολογιςτικισ ιςχφοσ από τον υπολογιςτι ςτον οποίο κα ςτθκεί. Σο ςυ-
γκεκριμζνο πακζτο ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του προοριηόταν για 
UNIX ςτακμοφσ εργαςίασ αλλά με τθν πάροδο των χρόνων και τθν ειςα-
γωγι τθσ Microsoft ςτθν αγορά δικτφων και τθν ανάπτυξθ των ανάλο-
γων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων για διακομιςτζσ, ζγινε διακζςιμο και για 
τθν πλατφόρμα των Windows. Μςωσ ο όμωσ ςθμαντικότεροσ παράγο-
ντασ τθσ κακιζρωςθσ τθσ MySQL να είναι οι πάρα πολφ μικροί χρόνοι 
απόκριςθσ του ςυγκεκριμζνου πακζτου ςε ςφγκριςθ με άλλα πακζτα 
βάςεων δεδομζνων τθσ αγοράσ. 

Για τθ διαχείριςθ τθσ MySQL χρθςιμοποιικθκε το εργαλείο 
PhpMyAdmin. 

 

1.7.2 PhpMyAdmin 

 

Σο PhpMyAdmin είναι ζνα εργαλείο διαχείριςθσ τθσ βάςθσ δεδομζ-
νων του ςυςτιματοσ μζςω ενόσ περιθγθτι Λςτοφ. Είναι λογιςμικό ανοι-
κτοφ κϊδικα γραμμζνο ςε PHP, ανεξάρτθτο λογιςμικοφ (cross platform) 
και πολυγλωςςικό (62 γλϊςςεσ). Πζςω τθσ ζξυπνθσ διεπαφισ του (in-
terface) επιτρζπει τθ δθμιουργία/ διαγραφι μιασ βάςθσ, δθμιουργία/ 
διαγραφι/ αλλαγι πινάκων – πεδίων, χειριςμό δικαιωμάτων, εξαγωγι 
δεδομζνων ςε διάφορεσ μορφζσ. Όςον αφορά τθν ςφνδεςθ τθσ PHP με 
τθ MySQL ςτον κϊδικα που αναπτφχκθκε, αυτι ζγινε χάρθ ςτθν επζ-
κταςθ PDO, τα χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ αναφζρονται παρακάτω. 
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1.8 Η επϋκταςη PDO και τα πλεονεκτόματϊ τησ 
 

Θ PDO (PHP Data Objects-Αντικείμενα Δεδομζνων τθσ PHP) είναι μια 
επζκταςθ τθσ PHP για πρόςβαςθ ςε ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων 
(RDBMS). Επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε μια ποικιλία από διαφορετικζσ 
βάςεισ δεδομζνων ανάλογα με το εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα οδιγθςθσ 
και παρζχει ζναν εφκολο τρόπο για τθν αναηιτθςθ, τθν ανάκτθςθ των 
αποτελεςμάτων, τθν προετοιμαςία προτάςεων SQL και τθν αςφάλεια 
των βάςεων δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα που αναπτφχκθκε.  

Θ επιλογι τθσ χριςθσ PDO [17] ζναντι τθσ χριςθσ απλϊν MySQL δθ-
λϊςεων ζγινε κατά κφριο λόγο για κζματα αςφαλείασ. Θ PDO είναι ζνα 
αφαιρετικό ςτρϊμα βάςθσ δεδομζνων που προςτατεφει από τθν ζγχυ-
ςθ/ ζνεςθ SQL (SQL Injection), μια διαδεδομζνθ μζκοδο επίκεςθσ ςε δι-
αδικτυακζσ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν ςυςτιματα βάςεων δεδο-
μζνων, κάνοντασ χριςθ ζτοιμων δθλϊςεων (prepared statements). τα 
ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, μια ζτοιμθ διλωςθ ι πα-
ραμετροποιθμζνθ διλωςθ είναι μια προ-εκτελεςμζνθ διλωςθ SQL που 
δζχεται μθδζν ι περιςςότερεσ παραμζτρουσ με όνομα. Είναι ζνα χαρα-
κτθριςτικό που χρθςιμοποιείται για να εκτελεςτοφν οι ίδιεσ ι παρόμοι-
εσ δθλϊςεισ βάςθσ δεδομζνων επανειλθμμζνα με υψθλι απόδοςθ. υ-
νικωσ χρθςιμοποιείται με δθλϊςεισ SQL, όπωσ τα ερωτιματα (queries). 
Θ ζτοιμθ διλωςθ ζχει τθ μορφι ενόσ προτφπου ςτο οποίο οριςμζνεσ 
ςτακερζσ τιμζσ αντικακιςτοφνται κατά τθν διάρκεια κάκε εκτζλεςθσ 

ε ςφγκριςθ με τθν άμεςθ εκτζλεςθ των δθλϊςεων SQL, οι ζτοιμεσ 
δθλϊςεισ ζχουν δφο βαςικά πλεονεκτιματα [18]: 

 Πειϊνουν τθν τον χρόνο ανάλυςθσ, κακϊσ θ προετοιμαςία για το 

ερϊτθμα γίνεται μόνο μία φορά (αν και θ διλωςθ εκτελείται πολ-

λζσ φορζσ). 

 Οι δεςμευμζνοι παράμετροι (bound parameters) που χρθςιμοποι-

οφνται ελαχιςτοποιοφν το εφροσ ηϊνθσ για το διακομιςτι, κακϊσ 

αποςτζλλονται μόνο οι παράμετροι κάκε φορά, και όχι ολόκλθρο 

το ερϊτθμα. 

 Όπωσ ειπϊκθκε οι ζτοιμεσ δθλϊςεισ είναι πολφ χριςιμεσ κατά των 

ενζςεων SQL, επειδι οι τιμζσ των παραμζτρων, οι οποίεσ μεταδί-

δονται αργότερα χρθςιμοποιϊντασ ζνα διαφορετικό πρωτόκολλο, 

δεν χρειάηεται να ζχουν "διαφφγει" ςωςτά (escaped). Αν το αρχικό 
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πρότυπο διλωςθσ δεν προζρχεται από εξωτερικι είςοδο,  θ ζνεςθ 

SQL δεν μπορεί να ςυμβεί. 

Ζνα άλλο πλεονζκτθμα τθσ PDO είναι ότι αποτελεί μια αντικειμενο-
ςτραφι διεπαφι. Κα αναφερκοφμε περαιτζρω ςτθν ζνεςθ SQL και τθν 
ςωςτι χριςθ τθσ PDO για τθν αποφυγι τθσ ςτο κεφάλαιο 3. 

 

 

χιμα 1. 2: Επικοινωνία client – server – database 

 
ε αυτό το ςθμείο τελείωςε το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ παροφςασ 

διπλωματικισ. Αφοφ ζγινε θ ειςαγωγι ςτο κζμα τθσ εργαςίασ, ϊςτε να 
μπορεί να γίνει κατανοθτόσ ο ιςτότοποσ που αναπτφχκθκε, ακολουκεί θ 
ανάλυςθ του ςυςτιματοσ προτοφ υλοποιθκεί. 
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Κεφϊλαιο 2 

Ανϊλυςη και ςχεδύαςη 
 

Ζχοντασ εφοδιαςτεί με γνϊςεισ ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία του ιςτοτόπου, προχωράμε με τθ 
ςχεδίαςι του. ε αυτό το κεφάλαιο καταγράφονται οι ρόλοι των χρθ-
ςτϊν και οι απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ. αν ςυνζπεια όλων αυτϊν 
ςχεδιάηεται και περιγράφεται αναλυτικά θ βάςθ δεδομζνων, ϊςτε να 
ακολουκιςει ςτο 3ο κεφάλαιο θ περιγραφι των λειτουργιϊν που προ-
ςφζρει το ςφςτθμα. 

2.1 Ανϊλυςη του ιςτοχώρου 
 

Ο ιςτοχϊροσ αναπτφχκθκε για να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ενόσ τυπι-
κοφ πανεπιςτθμίου, με πολλαπλά τμιματα, μακιματα, διδάςκοντεσ και 
φοιτθτζσ. Ωσ εκ τοφτου, διακζτει μια μεγάλθ ευελιξία ωσ προσ το είδοσ 
των τεςτ που κα μποροφν να δθμιουργθκοφν. υγκεκριμζνα, υποςτθρί-
ηει ταυτόχρονα πολλαπλά μακιματα και πολλζσ κατθγορίεσ εξζταςθσ 
για κάκε μάκθμα, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ μποροφν να περιζχουν ζ-
ναν αρικμό από τεςτ, ςτοιχεία τα οποία ρυκμίηονται από το διαχειριςτι 
μζςω τθσ εφαρμογισ. Ξάκε οντότθτα που δθμιουργείται ςχετίηεται με 
τθν προθγοφμενθ. Για παράδειγμα, όταν ο κακθγθτισ προςκζτει ζνα 
διαγϊνιςμα πρζπει να επιλζξει ζνα απ’ τα μακιματα τα οποία ζχει δθ-
μιουργιςει νωρίτερα. Επίςθσ, τα τεςτ ζχουν ερωτιςεισ τφπου πολλα-
πλισ επιλογισ και ερωτιςεισ που δζχονται απάντθςθ τφπου κειμζνου. 
Οι ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βακμολογοφνται αυτόματα, ενϊ οι 
ερωτιςεισ ανοιχτοφ κειμζνου βακμολογοφνται από το διδάςκοντα, μζ-
ςω ειδικϊν δικτυακϊν ςελίδων. Πια ερϊτθςθ μπορεί να ζχει και επιςυ-
ναπτόμενο χωρίσ περιοριςμό. Αν υπάρχει επιςυναπτόμενο, ο φοιτθτισ 
βλζπει τθν κατάλλθλθ ζνδειξθ (Πεταφόρτωςθ Επιςυναπτόμενου) και αν 
πατιςει ςτο δεςμό, τότε αυτό κατεβαίνει ςτον υπολογιςτι του. Ο διδά-
ςκων ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει τροποποιιςεισ, προςκικεσ και δια-
γραφζσ των ερωτιςεων, και να ρυκμίηει τισ κεματικζσ ενότθτεσ εξζτα-
ςθσ. Πια ερϊτθςθ μπορεί επίςθσ, να ρυκμιςτεί ϊςτε να είναι προςωρι-
νά μθ διακζςιμθ. Τπάρχει και θ δυνατότθτα για μαηικι ειςαγωγι ερω-
τιςεων και απαντιςεων για ζνα τεςτ μζςω ενόσ αρχείου CSV. 
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Σα τεςτ όλα ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό περικϊριο, ατομικό για 
κάκε φοιτθτι (δθλαδι, ζνασ φοιτθτισ μπορεί να ξεκινιςει 10 λεπτά αρ-
γότερα από ζναν άλλο και να ζχει ξεχωριςτό μετρθτι από τον πρϊτο 
φοιτθτι). Ο διδάςκων μπορεί να ρυκμίηει τον διακζςιμο υπολειπόμενο 
χρόνο λιξθσ για κάκε τεςτ (να προςκζτει 5 λεπτά ι να κάνει λιξθ χρό-
νου) και να παρακολουκεί ςε πραγματικό χρόνο τθν εξζλιξθ μιασ ςυγκε-
κριμζνθσ εξζταςθσ. Ξάκε διαγϊνιςμα ρυκμίηεται ϊςτε να ζχει θμερομθ-
νία ζναρξθσ και λιξθσ, δθλαδι το περικϊριο ςτο οποίο κα είναι διακζ-
ςιμο. Πετά τθν υποβολι του τεςτ από ζνα φοιτθτι, ο διδάςκων μπορεί 
να ενθμερϊνεται για το βακμό του φοιτθτι, παράλλθλα με αναλυτικά 
ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν τισ απαντιςεισ που δόκθκαν. Είναι 
ακόμθ δυνατι θ δθμιουργία ενόσ PDF με τα αποτελζςματα αυτά.  

Σα τεςτ είναι διακζςιμα ςτουσ φοιτθτζσ, φςτερα από αυκεντικοποίθ-
ςθ με όνομα χριςτθ και κωδικό, ι μζςω ειδικοφ ανϊνυμου αναγνωρι-
ςτικοφ (token) ι τελείωσ ανϊνυμα. Σα tokens παράγονται από ειδικι 
ςελίδα του ιςτοχϊρου, όπου δθμιουργοφνται ςε μορφι PDF για να τα 
εκτυπϊςει ο διδάςκων και να τα μοιράςει ςτουσ φοιτθτζσ. Παηί με τα 
tokens επιςυνάπτεται ζνα QR code. To QR code είναι μια εικόνα που 
παράγεται από αντίςτοιχθ βιβλιοκικθ και αντιςτοιχεί ςε μια διεφκυνςθ 
που μπορεί να ανοίξει άμεςα τθ ςελίδα ζνασ φοιτθτισ. Σζλοσ, δθμιουρ-
γοφνται τα κατάλλθλα δυναμικά γραφιματα που κα ενθμερϊνουν το 
διδάςκοντα για τα αποτελζςματα τθσ ενεργισ εξζταςθσ ι προθγοφμε-
νων εξετάςεων. 

2.2 Ρόλοι χρηςτών του ιςτοχώρου 
 

Θ βαςικι αρχι για να γίνει ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ, είναι να βρεκοφν οι 
χριςτεσ του ςυςτιματοσ, που αλλθλεπιδροφν με αυτό. Ζτςι εντοπίςτθ-
καν πζντε: 

 Ο κακολικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ. 

 Ο απλόσ διαχειριςτισ/ διδάςκοντασ. 

 Ο χριςτθσ/ φοιτθτισ με αυκεντικοποιθμζνθ εγγραφι. 

 Ο ανϊνυμοσ χριςτθσ με χριςθ token. 

 Ο πλιρωσ μθ αυκεντικοποιθμζνοσ/ ελεφκεροσ χριςτθσ. 

Ο ρόλοσ του κακζνα διαφορετικοφ χριςτθ αναλφεται ςτισ επόμενεσ 
παραγράφουσ και οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με αυτζσ, ςυμπλθρϊνονται 
κατά τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ. 
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Ο ρόλοσ του κακολικοφ διαχειριςτι που αλλθλεπιδρά με το ςφςτθμα 
είναι πολυςφνκετοσ. Επικεντρϊνεται ςτθν προςκικθ και επίβλεψθ των 
οντοτιτων, που ζχουν να κάνουν με τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν για 
τουσ διδάςκοντεσ, τα μακιματα, τισ κατθγορίεσ, τισ ερωτιςεισ, τα δια-
γωνίςματα κτλ. Ο κακολικόσ διαχειριςτισ προςκζτει και ενθμερϊνει 
κυρίωσ τισ πλθροφορίεσ για τουσ διδάςκοντεσ και τισ κατθγορίεσ των 
μακθμάτων, οι οποίεσ δεν είναι επεξεργάςιμεσ απ’ τουσ απλοφσ διαχει-
ριςτζσ. Θ ενθμζρωςθ των πλθροφοριϊν των κακθγθτϊν απαιτείται να 
γίνεται περιοδικά οφτωσ ϊςτε το ςφςτθμα να είναι πάντα ενιμερο για 
τουσ νζουσ κακθγθτζσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Ζτςι, προςφζρεται όςο 
το δυνατόν καλφτερθ πλθροφορία ςτον απλό διαχειριςτι. 

Αυτόσ με τθν ςειρά του είναι υπεφκυνοσ για τθν προςκικθ, τθν ενθ-
μζρωςθ και τθ διαγραφι των πλθροφοριϊν που αφοροφν τα μακιματά 
του, τισ ερωτιςεισ και τα διαγωνίςματα αυτϊν. Ππορεί να δει τα απο-
τελζςματα των φοιτθτϊν για τα τεςτ των μακθμάτων του μόνο. 

Ο κφριοσ ρόλοσ του ςυςτιματοσ είναι αυτόσ του απλοφ χριςτθ/ φοι-
τθτι. Ουςιαςτικά, είναι αυτόσ ο οποίοσ κα μπορεί μζςω του ιςτοχϊρου 
να δϊςει μια εξζταςθ. Ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ πρζπει να ειςάγει κα-
τά τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα το όνομα χριςτθ και το ςυνκθματικό 
του.  Ππορεί να ζχει πρόςβαςθ ζτςι ςτα τεςτ που είναι διακζςιμα εκεί-
νθ τθ ςτιγμι αλλά και ςτουσ βακμοφσ όλων των διαγωνιςμάτων που ζ-
χει υποβάλει . 

Ο ανϊνυμοσ χριςτθσ είναι θ περίπτωςθ του χριςτθ που δεν ζχει εγ-
γραφεί ςτο ςφςτθμα με ςυνκθματικό, αλλά αντίκετα ζκανε χριςθ ενόσ 
κωδικοφ ανϊνυμθσ περιιγθςθσ ςτον ιςτότοπο, δθλαδι ενόσ token, ι 
ειςιρκε "ςκανάροντασ" ζνα QR code από μια φορθτι ςυςκευι. Αυτόσ 
ζχει τθν δυνατότθτα εξζταςθσ, αλλά δεν μπορεί να δει τον βακμό όλων 
των τεςτ, παραμόνο αυτοφ που υπζβαλε με το token που μόλισ χρθςι-
μοποίθςε. 

Σζλοσ ο ελεφκεροσ χριςτθσ είναι αυτόσ που ζχει τισ πιο περιοριςμζ-
νεσ δυνατότθτεσ. Ππορεί μόνο να δϊςει εξετάςεισ που είναι ελεφκερεσ 
για το κοινό και δεν ζχει πρόςβαςθ ςτον βακμό του. 

2.3 Απαιτόςεισ του ιςτοχώρου 
 

το ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ 
δε χρειάηεται να κάνουν αρχικι εγγραφι, κακϊσ το ςφςτθμα επικοινω-
νεί με τθν πλατφόρμα  "Laboratory of Digital Systems and Computer Ar-
chitecture" του τμιματοσ Πθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινω-
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νιϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ, θ οποία βρίςκεται υπό 
τθν επίβλεψθ του διδάςκοντα Δαςυγζνθ Πθνά. Από αυτιν τθ πλατ-
φόρμα δανείηεται τα ςτοιχεία των χρθςτϊν τθσ και τα χρθςιμοποιεί ζ-
τοιμα και ανζπαφα. 

Ζχοντασ αναλφςει λοιπόν τουσ ρόλουσ των χρθςτϊν του ιςτότοπου 
εξζταςθσ φοιτθτϊν, μποροφν να εκφραςτοφν και οι απαιτιςεισ που ζ-
χουν αυτοί από τθν εφαρμογι.  

Ζτςι ζνασ απλόσ διαχειριςτισ μπορεί: 

 Ρα ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα. 

 Ρα διαχειρίηεται τα μακιματα (προςκικθ, επεξεργαςία, διαγρα-

φι). 

 Ρα διαχειρίηεται τισ ενότθτεσ των μακθμάτων. 

 Ρα διαχειρίηεται τισ ερωτιςεισ (δυνατότθτα προςκικθσ πολλα-

πλϊν ερωτιςεων και προςκικθσ επιςυναπτόμενων). 

 Ρα διαχειρίηεται τα διαγωνίςματα (δυνατότθτα προςκικθσ επιςυ-

ναπτόμενων). 

 Ρα προςκζτει, να διαγράφει, να εκτυπϊνει ςειρζσ από tokens και 

να ελζγχει τθν κατάςταςθ χριςθσ τουσ. 

 Ρα δει τα αποτελζςματα και τουσ βακμοφσ των εξετάςεων των 

φοιτθτϊν, τόςο ςε πίνακεσ όςο και ςε γραφιματα κατά τθν διάρ-

κεια των εξετάςεων αλλά και αφότου ολοκλθρωκοφν. 

 Ρα τροποποιιςει τον διακζςιμο χρόνο υποβολισ των ενεργϊν εξε-

τάςεων, προςκζτοντασ 5 λεπτά ι αφαιρϊντασ όλο τον χρόνο (λιξθ 

εξζταςθσ). 

 Ρα εκτυπϊςει όλα τα αποτελζςματα μιασ εξζταςθσ ι ενόσ ςυγκε-

κριμζνου φοιτθτι. 

Ο κακολικόσ διαχειριςτισ κατά ςυνζπεια μπορεί να κάνει εξίςου όλα 
τα παραπάνω, κακϊσ και: 

 Ρα διαχειρίηεται τα τμιματα του Πανεπιςτθμίου. 

 Ρα διαχειρίηεται τουσ κακθγθτζσ. 

 Ρα διαχειρίηεται τισ κατθγορίεσ των μακθμάτων. 

Ζνασ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορεί: 
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 Ρα παίρνει μζροσ ςε μια εξζταςθ, με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλο-

γισ και ελεφκερου κειμζνου. 

 Ρα προςπερνάει ερωτιςεισ, τισ οποίεσ κα ςυναντά ξανά ςτο τζλοσ, 

αφοφ ζχουν προθγθκεί όλεσ οι ερωτιςεισ του διαγωνίςματοσ. 

 Ρα ςτζλνει μθνφματα προσ τον διδάςκοντα κατά τθ διάρκεια μιασ 

εξζταςθσ τα οποία αφοροφν μία ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ. 

 Ρα δει τον βακμό του μόλισ ολοκλθρωκεί θ εξζταςθ (αν ζχει ρυκ-

μιςτεί να είναι ορατόσ από τον κακθγθτι). Ο βακμόσ ενδζχεται να 

μθν είναι τελικόσ αν υπιρχαν ερωτιςεισ ελεφκερου κειμζνου. 

 Ρα δει ξανά τισ τελικζσ βακμολογίεσ του για όλα τα διαγωνίςματα 

που ζχει υποβάλει (αν ο βακμόσ τουσ είναι ορατόσ). 

Ζνασ χριςτθσ που ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με token μπορεί: 

 Ρα παίρνει μζροσ ςε μια εξζταςθ, με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλο-

γισ και ελεφκερου κειμζνου. 

 Ρα προςπερνάει ερωτιςεισ, τισ οποίεσ κα ςυναντά ξανά ςτο τζλοσ, 

αφοφ ζχουν προθγθκεί όλεσ οι ερωτιςεισ του διαγωνίςματοσ. 

 Ρα ςτζλνει μθνφματα προσ τον διδάςκοντα κατά τθ διάρκεια μιασ 

εξζταςθσ τα οποία αφοροφν μία ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ. 

 Ρα δει τον βακμό του με το πζρασ τθσ εξζταςθσ. 

 Ρα δει ξανά τον βακμό του για οποιαδιποτε εξζταςθ ζχει πραγμα-

τοποιιςει χρθςιμοποιϊντασ token, εάν το ζχει φυλάξει και το γνω-

ρίηει. 

Ενϊ ο ελεφκεροσ χριςτθσ μπορεί μόνο: 

 Ρα πραγματοποιιςει μια εξζταςθ που περιλαμβάνει μόνο ερωτι-
ςεισ πολλαπλισ επιλογισ. 

 Ρα παραλείπει ερωτιςεισ για τισ οποίεσ δε γνωρίηει τθν απάντθςθ. 

 Ρα δει τον τελικό βακμό του, μόλισ ολοκλθρωκεί θ εξζταςθ. 

2.4 Περιπτώςεισ χρόςησ 
 

ε αυτι τθν ενότθτα αναλφονται οριςμζνεσ από τισ περιπτϊςεισ χρι-
ςθσ [19] του ιςτοχϊρου, κακϊσ αυτζσ είναι αρκετζσ και θ εκτενισ ανά-
λυςθ όλων κεωρείται υπερβολικι. 
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2.4.1 Εύςοδοσ ςτο ςύςτημα 
 

Σφντομθ περιγραφι 
Ζνασ χειριςτισ μπορεί να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ τα 

ςτοιχεία λογαριαςμοφ του. Αυτι είναι θ περίπτωςθ χριςθσ  "Είςοδοσ 
ςτο ςφςτθμα ". 

 
Χειριςτζσ 
 

Διαχειριςτισ, διδάςκοντασ και εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ. 
 
Βαςικι ροι 
 

Αυτι θ περίπτωςθ ξεκινά μόλισ ο χριςτθσ μπει ςτθν αρχικι ςελίδα 
του ιςτότοπου και επιλζξει το "Είςοδοσ", από το πλαίςιο "φνδεςθ χρι-
ςτθ". 

 Σο πλαίςιο αυτό περιζχει δφο πεδία που ηθτοφν το όνομα χριςτθ 

και το ςυνκθματικό. 

 Ο χριςτθσ ειςάγει τα ςτοιχεία του και περιμζνει τθν ανταπόκριςθ 

από το ςφςτθμα. 

 Σο ςφςτθμα αναγνωρίηει ωσ ςωςτζσ τισ πλθροφορίεσ που δόκθκαν 

από τον χριςτθ και τον μεταφζρει ςτθν εκάςτοτε αρχικι ςελίδα 

ανάλογα με τθν ιδιότθτά του (κακολικόσ διαχειριςτισ, διδάςκο-

ντασ, φοιτθτισ). 

Εναλλακτικι ροι 1 – ο χειριςτισ ειςάγει λανκαςμζνθ πλθροφορία 
 

ε αυτι τθ περίπτωςθ το ςφςτθμα δε μπορεί να επικυρϊςει τα ςτοι-
χεία του χειριςτι, επειδι είναι λανκαςμζνα. 

 Θ ιςτοςελίδα εμφανίηει προειδοποιθτικό μινυμα λάκουσ. 

 Ζπειτα ηθτείται από τον χειριςτι θ επανειςαγωγι των ςτοιχείων. 

 Σο ςφςτθμα ελζγχει τα δεδομζνα που δζχτθκε. Αν είναι ςωςτά, τό-

τε ςυνεχίηει με το βιμα 3 τθσ βαςικισ ροισ. Διαφορετικά επανζρ-

χεται ςτθν εναλλακτικι ροι 1. 

Κατάςταςθ ειςόδου 
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Δεν υπάρχει. 

Κατάςταςθ εξόδου 

 Ειςαγωγι του χριςτθ ςτο ςφςτθμα. 

 Πθ ειςαγωγι λόγω εςφαλμζνων δεδομζνων και ωσ εκ τοφτου πα-

ραμονι ςτθν αρχικι ςελίδα ςφνδεςθσ. 

2.4.2 Προςθόκη νϋασ ερώτηςησ 
 

Σφντομθ περιγραφι 
 

Αυτι θ περίπτωςθ χριςθσ ςυμβαίνει όταν ζνασ χειριςτισ προςκζτει 
μια μία τισ ερωτιςεισ μζςω τθσ ειδικισ φόρμασ του ιςτοχϊρου.  

 
Χειριςτζσ 
 

Ξακολικόσ και απλόσ διαχειριςτισ. 
 
Βαςικι ροι 
 

Αυτι θ περίπτωςθ ξεκινά μόλισ ο διαχειριςτισ επιλζξει το "Προςκικθ 
ερωτιςεων" από το βαςικό μενοφ του ιςτοχϊρου. 

 Θ ιςτοςελίδα εμφανίηει μια φόρμα με 8 ι 18 πεδία, ανάλογα με το 

αν ο διαχειριςτισ επιλζξει να καταχωριςει ερϊτθςθ ελεφκερου 

κειμζνου ι πολλαπλισ επιλογισ, από τα οποία τα 5 ι 10 αντίςτοι-

χα είναι υποχρεωτικά. 

 Ο διαχειριςτισ ειςάγει τα δεδομζνα που κζλει του και περιμζνει 

τθν ανταπόκριςθ από το ςφςτθμα. 

 Σο ςφςτθμα αναγνωρίηει ωσ ςωςτζσ τισ πλθροφορίεσ που δόκθκαν 

και είτε προςκζτει τα ςτοιχεία ι μεταφζρει τον διαχειριςτι ςτθν 

προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ, αναλόγωσ τθν επιλογι του. 

 Αν ο διαχειριςτισ επιλζξει τθν προςκικθ, τότε θ νζα ερϊτθςθ κα-

ταχωρείται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Εναλλακτικι ροι 1 – ο διαχειριςτισ παραλείπει ζνα υποχρεωτικό πε-
δίο 
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 Εμφανίηεται προειδοποιθτικό μινυμα ότι δεν ςυμπλθρϊκθκαν όλα 

τα υποχρεωτικά πεδία. 

 Ο διαχειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ ερϊτθςθσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα ίδια δεδομζνα, προςζχοντασ να μθν αφι-

ςει κανζνα υποχρεωτικό πεδίο κενό. 

 Σο ςφςτθμα ελζγχει τα δεδομζνα και αν είναι επαρκι ςυνεχίηει με 

το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν εναλλακτικι 

ροι 1.   

Εναλλακτικι ροι 2 – ο διαχειριςτισ επιλζγει μθ ζγκυρο επιςυναπτό-
μενο 

 Εμφανίηεται προειδοποιθτικό μινυμα ότι θ μορφι του επιςυνα-

πτόμενου δεν υποςτθρίηεται ι ότι είναι πολφ μεγάλο ςε μζγεκοσ 

bytes. 

 Ο διαχειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ ερϊτθςθσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα ίδια δεδομζνα, επιλζγοντασ νζο επιςυνα-

πτόμενο ι κανζνα. 

 Σο ςφςτθμα ελζγχει τα δεδομζνα και αν το επιςυναπτόμενο είναι 

ζγκυρο (και δεν ζχει πζςει ςε περίπτωςθ κάποιασ άλλθσ εναλλα-

κτικισ ροισ) ςυνεχίηει με το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επα-

νζρχεται ςτθν εναλλακτικι ροι 2.   

Εναλλακτικι ροι 3 – θ ερϊτθςθ είναι ιδθ καταχωρθμζνθ 

 Πόλισ ο διαχειριςτισ επιλζξει τθν προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ, το ςφ-

ςτθμα τον μεταφζρει αυτόματα ςτθ ςελίδα με τθν φόρμα, εμφανί-

ηοντασ το κατάλλθλο μινυμα λάκουσ. 

 Ο διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει να ειςάγει νζα δεδομζνα, δια-

φορετικά από τα προθγοφμενα. 

 Σο ςφςτθμα ελζγχει τα δεδομζνα και αν καλφπτουν τισ προχποκζ-

ςεισ ςυνεχίηει με το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται 

ςτθν εναλλακτικι ροι 3.   

Εναλλακτικι ροι 4 – δεν υπάρχουν διακζςιμα μακιματα ι ενότθτεσ 

 Θ ειςαγωγι ενόσ μακιματοσ και μιασ ενότθτασ είναι υποχρεωτικι. 

Ζτςι αν δεν προχπάρχει καταχωρθμζνο κάποιο μάκθμα ι ενότθτα 



47 
 

τότε το ςφςτθμα εμφανίηει προειδοποιθτικό μινυμα ςτθ κζςθ των 

δφο αυτϊν πεδίων. 

 Αν ο διαχειριςτισ πατιςει "Προςκικθ" ι "Προεπιςκόπθςθ", τότε 

το ςφςτθμα εκτελεί τθν εναλλακτικι ροι 1. Διαφορετικά ο διδά-

ςκοντασ προςκζτει αρχικά νζα μακιματα και ενότθτεσ και επι-

ςτρζφει ςτθ βαςικι ροι. 

Εναλλακτικι ροι 5 – ζνα από τα επιςυναπτόμενα δε γίνεται να προ-
ςτεκεί 

 Αν ο τφποσ του επιςυναπτόμενου δεν υποςτθρίηεται από το ςφ-

ςτθμα ι το μζγεκόσ του υπερβαίνει το όριο του ςυςτιματοσ (5Mb) 

ι υπάρχει ιδθ ςτο ςφςτθμα ζνα αρχείο με ίδιο όνομα, τότε εμφα-

νίηεται το ανάλογο μινυμα ςφάλματοσ. 

 Ο διαχειριςτισ επιλζγει άλλο αρχείο ι αλλάηει το όνομα του αρ-

χείου που κζλει να ανεβάςει και ξαναπροςπακεί.  Αν δεν υπάρχει 

πρόβλθμα, το ςφςτθμα ςυνεχίηει με το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ. 

Κατάςταςθ ειςόδου 

Πρζπει να υπάρχουν διακζςιμα μακιματα και ενότθτεσ για τθν ειςα-

γωγι μιασ νζασ ερϊτθςθσ. 

Κατάςταςθ εξόδου 

 Θ ερϊτθςθ καταχωρείται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

 Θ προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ δεν είναι δυνατι, επειδι ο διαχειριςτισ 

παρζλειψε τθν ειςαγωγι δεδομζνων ενόσ ι περιςςότερων υπο-

χρεωτικϊν πεδίων. 

 Θ προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ δεν είναι δυνατι, επειδι ο διαχειριςτισ 

ειςιγαγε ζνα επιςυναπτόμενο που δεν ζχει ζγκυρθ μορφι ι μζγε-

κοσ. 

 Θ προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ δεν είναι εφικτι, επειδι μια ολόιδια ζ-

χει ιδθ προςτεκεί ςτο ςφςτθμα. 

 Τπάρχει πρόβλθμα με τθν προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ, επειδι ζνα 

από τα επιςυναπτόμενα δεν τθρεί τισ προχποκζςεισ. 
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2.4.3 Προςθόκη νϋου διαγωνύςματοσ 
 

Σφντομθ περιγραφι 
 

Θ περίπτωςθ χριςθσ  "Προςκικθ νζου διαγωνίςματοσ" επιτρζπει ςε 
ζναν χειριςτι να προςκζςει μια νζα εξζταςθ μζςω τθσ ειδικισ φόρμασ 
του ιςτοχϊρου.  

 
Χειριςτζσ 
 

Ξακολικόσ και απλόσ διαχειριςτισ. 
 
Βαςικι ροι 
 

Αυτι θ περίπτωςθ ξεκινά μόλισ ο χειριςτισ επιλζξει το "Προςκικθ 
διαγωνιςμάτων" από το βαςικό μενοφ του ιςτοχϊρου. 

 Θ ιςτοςελίδα εμφανίηει μια φόρμα με 16 πεδία, από τα οποία τα 

11 είναι υποχρεωτικά. 

 Ο χειριςτισ ειςάγει τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν το διαγϊνιςμα 

και περιμζνει τθν ανταπόκριςθ από το ςφςτθμα. 

 Σο ςφςτθμα αναγνωρίηει ωσ ςωςτζσ τισ πλθροφορίεσ που δόκθκαν 

και μεταφζρει τον χειριςτι ςτθν προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςμα-

τοσ που καταχϊρθςε. 

 Αν ο χειριςτισ επιλζξει τθν προςκικθ, τότε θ νζα εξζταςθ καταχω-

ρείται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Εναλλακτικι ροι 1 – ο διαχειριςτισ παραλείπει ζνα υποχρεωτικό πε-
δίο 

 τθ ςελίδα προεπιςκόπθςθσ εμφανίηεται προειδοποιθτικό μινυμα 

ότι δεν ςυμπλθρϊκθκαν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

 Ο χειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ διαγωνίςματοσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα ίδια δεδομζνα, προςζχοντασ να μθν αφι-

ςει κανζνα υποχρεωτικό πεδίο κενό. 

 Σο ςφςτθμα ελζγχει τα δεδομζνα και αν είναι επαρκι, ςυνεχίηει με 

το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν εναλλακτικι 

ροι 1.   
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Εναλλακτικι ροι 2 – ο διαχειριςτισ επιλζγει λανκαςμζνο αρικμό ε-
ρωτιςεων 

 Αν ο επιλεγμζνοσ αρικμόσ ςυνολικϊν ερωτιςεων είναι μεγαλφτε-

ροσ από τον αρικμό των διακζςιμων ερωτιςεων για το επιλεγμζνο 

μάκθμα ι τθν κατθγορία ι τα επιλεγμζνα επίπεδα δυςκολίασ ι τα 

ποςοςτά ενοτιτων, τότε ςτθ ςελίδα προεπιςκόπθςθσ εμφανίηεται 

το ςχετικό προειδοποιθτικό μινυμα. 

 Ο χειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ εξζταςθσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα δεδομζνα, επιλζγοντασ διαφορετικό α-

ρικμό ςυνολικϊν ερωτιςεων ι διαφορετικό ςυνδυαςμό ποςοςτϊν 

ενοτιτων ι επιπζδων δυςκολίασ. 

 Σο ςφςτθμα ελζγχει τα δεδομζνα και αν είναι ςωςτά ςυνεχίηει με 

το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν εναλλακτικι 

ροι 2. 

Εναλλακτικι ροι 3 – ο διαχειριςτισ επιλζγει λανκαςμζνα ποςοςτά 
ενοτιτων 

 Αν τα επιλεγμζνα ποςοςτά ενοτιτων δεν ςυμπλθρϊνουν άκροιςμα 

100%, τότε ςτθ ςελίδα προεπιςκόπθςθσ διαγωνίςματοσ εμφανίηε-

ται το κατάλλθλο προειδοποιθτικό μινυμα. 

 Ο χειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ εξζταςθσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα δεδομζνα, επιλζγοντασ διαφορετικά πο-

ςοςτά ενοτιτων. 

 Αν αυτά ζχουν άκροιςμα 100%, το ςφςτθμα ςυνεχίηει με το βιμα 4 

τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν εναλλακτικι ροι 3. 

Εναλλακτικι ροι 4 – ο διαχειριςτισ επιλζγει λανκαςμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ 

 Αν θ επιλεγμζνθ θμερομθνία λιξθσ είναι παλιότερθ από τθν θμε-

ρομθνία ζναρξθσ, τότε το ςφςτθμα εμφανίηει το κατάλλθλο προει-

δοποιθτικό μινυμα ςτθ ςελίδα προεπιςκόπθςθσ. 

 Ο χειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ διαγωνίςματοσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα δεδομζνα, επιλζγοντασ διαφορετικι θμε-

ρομθνία λιξθσ. 
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 Αν αυτι είναι νεότερθ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ, το ςφςτθμα 

ςυνεχίηει με το βιμα 4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν 

εναλλακτικι ροι 4. 

Εναλλακτικι ροι 5 – ο διαχειριςτισ επιλζγει λανκαςμζνο διακζςιμο 
χρόνο εξζταςθσ 

 τθ περίπτωςθ που ο χειριςτισ επιλζξει μθδενικό διακζςιμο χρόνο 

υποβολισ του διαγωνίςματοσ το ςφςτθμα εμφανίηει το κατάλλθλο 

προειδοποιθτικό μινυμα ςτθ ςελίδα προεπιςκόπθςθσ. 

 Ο χειριςτισ πθγαίνει πίςω ςτθ φόρμα προςκικθσ διαγωνίςματοσ. 

 Ειςάγει από τθν αρχι τα δεδομζνα, επιλζγοντασ διαφορετικό δια-

κζςιμο χρόνο εξζταςθσ. 

 Αν είναι ςωςτόσ, το ςφςτθμα ςυνεχίηει με το βιμα 4 τθσ βαςικισ 

ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν εναλλακτικι ροι 5. 

Εναλλακτικι ροι 6 – το διαγϊνιςμα είναι ιδθ καταχωρθμζνο 

 ε αυτι τθ περίπτωςθ ο διαχειριςτισ ειςάγει δεδομζνα που ςυν-

δυαςτικά υπάρχουν ιδθ καταχωρθμζνα ςτο ςφςτθμα. Αρχικά με-

ταφζρεται ςτθ προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςματοσ. 

 Πόλισ επιλζξει τθν προςκικθ των δεδομζνων, το ςφςτθμα επανζρ-

χεται ςτθν αρχικι φόρμα εμφανίηοντασ μινυμα λάκουσ. 

 Ο διαχειριςτισ ειςάγει εκ νζου διαφορετικά δεδομζνα. 

 Αν δεν είναι ιδθ καταχωρθμζνα, το ςφςτθμα ςυνεχίηει με το βιμα 

4 τθσ βαςικισ ροισ, αλλιϊσ επανζρχεται ςτθν εναλλακτικι ροι 6. 

Εναλλακτικι ροι 7 – δεν υπάρχουν διακζςιμα μακιματα ι κατθγορί-
εσ 

 Θ ειςαγωγι ενόσ μακιματοσ και μιασ κατθγορίασ είναι υποχρεωτι-

κι όταν ο διαχειριςτισ προςκζτει ζνα νζο διαγϊνιςμα. Επομζνωσ 

αν δεν προχπάρχει καταχωρθμζνο κάποιο μάκθμα ι κατθγορία, το 

ςφςτθμα εμφανίηει προειδοποιθτικό μινυμα ςτθ κζςθ των δφο 

αυτϊν πεδίων. 

 Αν ο διαχειριςτισ πατιςει ςυνζχεια τότε το ςφςτθμα εκτελεί τθν 

εναλλακτικι ροι 1. Διαφορετικά προςκζτει αρχικά νζα μακιματα 

και κατθγορίεσ και επιςτρζφει ςτθ βαςικι ροι. 



51 
 

Κατάςταςθ ειςόδου 

Πρζπει να υπάρχουν διακζςιμα μακιματα και κατθγορίεσ για τθν ει-

ςαγωγι ενόσ νζου διαγωνίςματοσ. 

Κατάςταςθ εξόδου 

 Σο διαγϊνιςμα καταχωρείται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

 Θ προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςματοσ εμφανίηει προειδοποιθτικό 

μινυμα, ότι ο διαχειριςτισ παρζλειψε τθν ειςαγωγι δεδομζνων 

ενόσ ι περιςςότερων υποχρεωτικϊν πεδίων. 

 Θ προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςματοσ δεν είναι εφικτι, επειδι ο 

διαχειριςτισ ειςιγαγε λανκαςμζνο αρικμό ερωτιςεων. 

 Θ προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςματοσ δεν είναι εφικτι, επειδι ο 

διαχειριςτισ ειςιγαγε λανκαςμζνα ποςοςτά ενοτιτων. 

 τθν προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςματοσ εμφανίηεται μινυμα λά-

κουσ, επειδι ο διαχειριςτισ ειςιγαγε λανκαςμζνθ θμερομθνία λι-

ξθσ. 

 τθν προεπιςκόπθςθ του διαγωνίςματοσ εμφανίηεται μινυμα λά-

κουσ, επειδι ο διαχειριςτισ ειςιγαγε λανκαςμζνο διακζςιμο χρό-

νο εξζταςθσ. 

 Θ προςκικθ διαγωνίςματοσ δεν είναι εφικτι, επειδι ο ίδιοσ ςυν-

δυαςμόσ ςτοιχείων του διαγωνίςματοσ είναι ιδθ καταχωρθμζνοσ 

ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Αφοφ περιγράψαμε τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ, τουσ ρόλουσ του 

διαχειριςτι και του χριςτθ και οριςμζνεσ από τισ περιπτϊςεισ χριςθσ, 

ιρκε θ ϊρα να ςχεδιάςουμε τθν βάςθ δεδομζνων με τθν οποία κα ςυν-

δζεται ο ιςτότοποσ. 

 

2.5 Βϊςη δεδομϋνων 

 
Θ δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων του ιςτότοπου διαδικτυακισ εξζ-

ταςθσ φοιτθτϊν ζγινε με ςτόχο να αποκθκεφονται με τον καλφτερο δυ-
νατό τρόπο οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διαγωνίςματα, τόςο για ζναν 
φοιτθτι που ςυλλζγει τισ πλθροφορίεσ και προςκζτει νζεσ, όςο και για 
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ζναν κακθγθτι που τισ προςκζτει και τισ επεξεργάηεται. Ο ςχεδιαςμόσ 
τθσ βάςθσ δεδομζνων ζγινε με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ 
που αναλφκθκαν ςε προθγοφμενο ςτάδιο και ιταν όςο πιο προςεγμζ-
νοσ γίνεται, ϊςτε  να μθν υπάρχουν άςκοπα πεδία ι πεδία που επανα-
λαμβάνονται.  

Αρχικά ζγινε μια προςπάκεια να αποτυπωκεί ςχθματικά θ αλλθλεπί-
δραςθ των δεδομζνων του ιςτοτόπου, με αποτζλεςμα το χιμα 1. 3. 
Αυτό το ςχιμα παρουςιάηει δζκα οντότθτεσ (χριςτεσ, διδάςκοντεσ, 
τμιματα, μακιματα, κατθγορίεσ, ερωτιςεισ, διαγωνίςματα, tokens, 
αποτελζςματα και μθνφματα). Ζτςι ζνασ διδάςκοντασ μπορεί να διακζ-
τει  μακιματα ςε ζνα τμιμα. Σα διαγωνίςματα δθμιουργοφνται από 
ερωτιςεισ που ανικουν ςε ζνα μάκθμα και μια ςυγκεκριμζνθ κατθγο-
ρία. Πε τθ ςειρά τουσ δθμιουργοφνται και τα tokens για ζνα ςυγκεκρι-
μζνο διαγϊνιςμα. Σζλοσ οι χριςτεσ υποβάλλοντασ ζνα τεςτ παράγουν 
τα αποτελζςματα και μποροφν να κατακζςουν ζνα μινυμα προσ τουσ 
διδάςκοντεσ για μια ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, αν πιςτεφουν ότι χρειάηε-
ται περαιτζρω εξιγθςθ. 

Φυςικά αυτό το ςχιμα αναδιαμορφωνόταν διαρκϊσ κατά τθ διάρ-
κεια τθσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ. Ξακϊσ 
εμπλουτιηόταν με νζα ςτοιχεία, θ τελικι δομι τθσ βάςθσ δεδομζνων 
που προζκυψε περιλαμβάνει τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 Users 

 Departments 

 Professors 

 Subjects 

 Categories 

 Topics 

 Blobtypes 

 Questions 

 Tests 

 Topicpercentage 

 Tokens 

 Testsequences 

 Qualityresults 

 questionfeedback 
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Παρακάτω κα αναλφςουμε κακζνα από τα πεδία των πινάκων αυτϊν. 

Τπενκυμίηεται βζβαια, ότι ο πρϊτοσ πίνακασ Users ζχει αντιγραφεί αυ-

τοφ κακαυτοφ από τθν βάςθ δεδομζνων τθσ πλατφόρμασ  "Laboratory 

of Digital Systems and Computer Architecture", θ οποία βρίςκεται υπό 

τθν επίβλεψθ του διδάκτορα Δαςυγζνθ Πθνά. Γι’ αυτό τον λόγο δε κα 

αναλφςουμε τα πεδία του ςτθ παροφςα εργαςία, ωςτόςο πρζπει να 

αναφερκεί ότι είναι τφπου MyISAM, ενϊ οι υπόλοιποι πίνακεσ είναι τφ-

που InnoDB. Επομζνωσ δεν είναι εφικτι θ εξάρτθςθ του πρϊτου πίνακα 

με τουσ υπόλοιπουσ με χριςθ εξωτερικϊν κλειδιϊν.  
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χιμα 1. 3: Προςχζδιο βάςθσ δεδομζνων 
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χιμα 1. 4: Διάγραμμα οντοτιτων-ςυςχετίςεων 

 

 



56 
 

 
Πίνακασ 1. 1: Πίνακασ Departments 

2.5.1 Departments 
 

τον πίνακα Departments αποκθκεφονται όλα τα τμιματα του Πανε-
πιςτθμίου. Για τθν αποδοτικότερθ υλοποίθςθ του ιςτότοπου, διαχειρί-
ηονται από τον κακολικό διαχειριςτι μόνο. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρ-
χει πεδίο αποκικευςθσ του κακθγθτι που προςκζτει κάκε νζο τμιμα.  

 
id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για κάκε νζα εγγραφι, δθμι-
ουργείται και ζνα καινοφργιο που είναι θ τιμι του κλειδιοφ τθσ προθ-
γοφμενθσ εγγραφισ αυξθμζνθ κατά ζνα. Χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ δε-
δομζνων smallint(4), ο οποίοσ υποςτθρίηει ζωσ 65535 εγγραφζσ. 

 
name 
 

Σο όνομα που αποδίδεται ςτο τμιμα. Είναι κατά κανόνα αλφαρικμθ-
τικό, οπότε επιλζχτθκε ο τφποσ δεδομζνων varchar(100). Οι 100 χαρα-
κτιρεσ είναι υπεραρκετοί για να καλφψουν το μζγεκοσ πολυςφνκετων 
ονομάτων. 
 
shortname 
 

Σο υποκοριςτικό του τμιματοσ. Χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ δεδομζ-
νων varchar(5). 
 
website 
 
Ο ιςτότοποσ του τμιματοσ, ο οποίοσ μπορεί να παραλειφκεί για κάποια 
εγγραφι. Επιλζχτθκε ο τφποσ δεδομζνων varchar(2083), γιατί απαιτοφ-
νται το πολφ 2083 χαρακτιρεσ για τον υπερςφνδεςμο ενόσ ιςτότοπου.  

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id smallint(4) όχι κανζνα 
name varchar(100) όχι κανζνα 

shortname varchar(5) όχι κανζνα 
website varchar(2083) ναι κενό 
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Πίνακασ 1. 2: Πίνακασ Professors 

2.5.2 Professors 
 

Ο πίνακασ Professors κρατάει αποκθκευμζνα τα βαςικά ςτοιχεία των 
διδαςκόντων του Πανεπιςτθμίου.  
 
id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα και ενθμερϊνεται αυτόματα για 
κάκε νζα εγγραφι. Επιλζχτθκε ο τφποσ tinyint(3) που υποςτθρίηει μζχρι 
και 255 διδάςκοντεσ. 
 
first_name 
 

Σο όνομα του διδάςκοντα. Είναι κατά κανόνα αλφαρικμθτικό, οπότε 
επιλζχτθκε ο τφποσ δεδομζνων varchar(30) που καλφπτει ζνα τυπικό 
όνομα. 
 
last_name 
 

Σο επίκετο του διδάςκοντα. Είναι επίςθσ αλφαρικμθτικό, ζτςι επιλζ-
χτθκε παρομοίωσ ο τφποσ δεδομζνων varchar(30). 

2.5.3 Subjects 
 

τον πίνακα Subjects αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για τα μακιμα-
τα του κάκε τμιματοσ. Εδϊ, ςε αντίκεςθ με τον πίνακα Departments, 
αποκθκεφεται ο χριςτθσ που δθμιουργεί μια νζα εγγραφι. 

 
 
 
 
 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

id tinyint(3) όχι κανζνα 

first_name varchar(30) όχι κανζνα 
last_name varchar(30) όχι κανζνα 
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Πίνακασ 1. 3: Πίνακασ Subjects 

id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για κάκε νζα εγγραφι δθμι-
ουργείται και ζνα καινοφριο, που είναι θ τιμι του κλειδιοφ τθσ προθ-
γοφμενθσ εγγραφισ αυξθμζνθ κατά ζνα. Ζτςι χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ 
δεδομζνων int(7). 

 
instructor_id 
 

Είναι το id του κακθγθτι που προςκζτει τθν εγγραφι και είναι ίδιου 
τφπου με το πεδίο id του πίνακα Users, δθλαδι int(11). 

 
department_id 
 

Αποτελεί δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το πεδίο id του πίνακα 
Departments. Αποκθκεφει το id του τμιματοσ ςτο οποίο ανικει το μά-
κθμα. Χρθςιμοποιικθκε ζτςι ο ίδιοσ τφποσ με το πεδίο αυτό, 
smallint(4). 

 
description 
 

Σο όνομα του τμιματοσ. Αποκθκεφεται ςε μορφι varchar. Σο μικοσ 
του πεδίου ορίςτθκε ςε 100, υπεραρκετό για να καλφψει ζνα πολυςφν-
κετο όνομα 

 
subject_code 
 

Αποκθκεφει τον κωδικό μακιματοσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το  

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

id int(7) όχι κανζνα 
instructor_id int(11) όχι κανζνα 

department_id smallint(4) όχι κανζνα 

description varchar(100) όχι κανζνα 
subject_code varchar(25) όχι κανζνα 

instructor varchar(60) ναι  κενό 
semester tinyint(2) όχι κανζνα 

lastmodificationdate datetime όχι κανζνα 
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Πίνακασ 1. 4: Πίνακασ Categories 

τμιμα. Σο πεδίο είναι κατά κανόνα αλφαρικμθτικό, όποτε επιλζγεται 
τφποσ varchar με ζνα ικανοποιθτικό μζγεκοσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 
Σο μικοσ 25 χαρακτιρων κεωρείται αρκετό. 
 
instructor 
 

Σο ονοματεπϊνυμο του κακθγθτι που διδάςκει το μάκθμα. Αποκθ-
κεφεται ςε μορφι varchar με μικοσ πεδίου ίςο με 60. 
 
semester 
 

Σο εξάμθνο ςτο οποίο διδάςκεται το μάκθμα. Σο πεδίο είναι κατά 
κανόνα αρικμθτικό με πεδίο τιμϊν 1-10, όποτε επιλζγεται τφποσ 
tinyint(2). 

 
lastmodificationdate 
 

Θ θμερομθνία τελευταίασ τροποποίθςθσ του μακιματοσ. Επιλζχτθκε 
ο τφποσ datetime, ο οποίοσ είναι τθσ μορφισ "χρόνοσ – μινασ – μζρα 
ϊρα : λεπτά : δευτερόλεπτα".  

2.5.4 Categories 
 

O πίνακασ Categories χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ των κα-
τθγοριϊν που προςκζτονται μόνο από τον κακολικό διαχειριςτι και εί-
ναι ίδιεσ για όλα τα μακιματα. Θ κατθγορία ενόσ μακιματοσ μπορεί να 
είναι "Εργαςτιριο 1, Κεωρία 1" κ.τ.λ. και χαρακτθρίηεται από τα παρα-
κάτω πεδία. 

 
id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ δε-
δομζνων smallint με μικοσ 5 που υποςτθρίηει 65.535 εγγραφζσ. 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id smallint(5) όχι κανζνα 

description varchar(75) όχι κανζνα 
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Πίνακασ 1. 5: Πίνακασ Topics 

 

description 
 

Σο όνομα τθσ κατθγορίασ, το οποίο αποκθκεφεται ςε μορφι 
varchar(75). 

2.5.5 Topics 
 

O πίνακασ Topics χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ των ενοτιτων 
του κάκε μακιματοσ, οι οποίεσ ανικουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατθγο-
ρία. 

 
id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα, το οποίο αυξάνεται αυτόματα 
για κάκε νζα εγγραφι. Χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ δεδομζνων 
smallint(5) που υποςτθρίηει μζχρι και τθν τιμι 65.535. 
 
instructor_id 
 

Ξρατάει αποκθκευμζνο το id του κακθγθτι που προςκζτει τθν εγ-
γραφι και είναι ίδιου τφπου με το πεδίο id του πίνακα Users, δθλαδι 
int(11). 
 
subject_id 
 

Αποτελεί δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το πρωτεφον κλειδί id 
του πίνακα Subjects. Ζτςι ο τφποσ που επιλζχτθκε είναι ο int(7). 

 
 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

id smallint(5) όχι κανζνα 

instructor_id int(11) όχι κανζνα 
subject_id int(7) όχι κανζνα 

description varchar(75) όχι κανζνα 

category_id smallint(5) όχι κανζνα 
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Πίνακασ 1. 6: Πίνακασ Blobtypes 

 

description 
 

Θ περιγραφι ι όνομα τθσ ενότθτασ. Αποκθκεφεται ςε μορφι 
varchar(75). 
 
category_id 
 

Αποκθκεφει το id τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει θ ενότθτα. Επο-
μζνωσ είναι δευτερεφον κλειδί και ζχει τφπο smallint(5). 

2.5.6 Blobtypes 
 

O πίνακασ Blobtypes ζχει αποκθκευμζνα τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
των επιςυναπτόμενων ςε μια ερϊτθςθ ι διαγϊνιςμα. 

 
 id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για νζο επιςυναπτόμενο που 
ειςάγεται, δθμιουργείται και ζνα μοναδικό id. Χρθςιμοποιικθκε ο τφ-
ποσ δεδομζνων bigint(19) που υποςτθρίηει περιςςότερεσ από δεκαοχτϊ 
πεντάκισ εκατομμφρια εγγραφζσ. 
 
description 
 
Αποκθκεφει το όνομα του επιςυναπτόμενου και είναι τφπου 
varchar(255), κακϊσ είναι κατεξοχιν αλφαρικμθτικό. 
 
displaytype 
 

Είναι ο τφποσ του επιςυναπτόμενου, δθλαδι μπορεί να παίρνει τιμζσ 
"image/jpeg, application/pdf " κ.τ.λ. Ζχει τθν μορφι varchar(30). 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id bigint(19) όχι κανζνα 
description varchar(255) όχι κανζνα 

displaytype varchar(30) όχι κανζνα 
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2.5.7 Questions 
 

O πίνακασ Questions χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ των ερω-
τιςεων ενόσ μακιματοσ. Θ ερϊτθςθ ενόσ μακιματοσ μπορεί να χαρα-
κτθριςτεί από τα παρακάτω ςτοιχεία. 

id 

 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για κάκε εγγραφι που ειςάγε-
ται, δθμιουργείται και ζνα καινοφριο, που είναι θ τιμι του κλειδιοφ τθσ 
προθγοφμενθσ εγγραφισ, αυξθμζνθ κατά ζνα. Χρθςιμοποιικθκε ο τφ-
ποσ δεδομζνων bigint(19) για να υποςτθρίξει τισ ανάγκεσ μιασ τυπικισ 
ςχολισ με πολλζσ ερωτιςεισ. 

instructor_id 

 

Περιζχει το id του διδάςκοντα που προςκζτει τθν εγγραφι και όπωσ 
ιταν αναμενόμενο είναι τφπου int(11) όπωσ και ςτον πίνακα Users. 

topic_id 

 

Είναι δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το id του πίνακα Topics. 
Αποκθκεφει τθν ενότθτα ςτθν οποία ανικει θ ερϊτθςθ. Γι' αυτό ορίηε-
ται ωσ smallint(5). 

question 
 

ε αυτό το πεδίο βρίςκεται αποκθκευμζνθ θ ερϊτθςθ. Είναι κατά κα-
νόνα αλφαρικμθτικό, οπότε ζχει τφπο varchar(512), χαρακτιρεσ αρκετοί 
για τθν περιγραφι μιασ ερϊτθςθσ. 

 
questionblob 
 

Ζχει αποκθκευμζνο το επιςυναπτόμενο τθσ ερϊτθςθσ (αν υπάρχει) 
ςε μορφι mediumblob που είναι κατεξοχιν binary και ζχει μζγιςτο μζ-
γεκοσ 16 MB (megabytes). 
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Πίνακασ 1. 7: Πίνακασ Questions 

 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

id bigint(19) όχι κανζνα 

instructor_id int(11) όχι κανζνα 
topic_id smallint(5) όχι κανζνα 

question varchar(512) όχι κανζνα 
questionblob mediumblob ναι κενό 

questionblobtype_id bigint(19) ναι κενό 

questionblobsize int(7) ναι κενό 
type enum(‘πολλαπλισ ε-

πιλογισ’,’ελεφκερο 
κείμενο’) 

όχι κανζνα 

choice1 varchar(250) ναι κενό 
choice1blob mediumblob ναι κενό 

choice1blobtype_id bigint(19) ναι κενό 
choice1blobsize int(7) ναι κενό 

choice2 varchar(250) ναι κενό 
choice2blob mediumblob ναι κενό 

choice2blobtype_id bigint(19) ναι κενό 

choice2blobsize int(7) ναι κενό 
choice3 varchar(250) ναι κενό 

choice3blob mediumblob ναι κενό 
choice3blobtype_id bigint(19) ναι κενό 

choice3blobsize int(7) ναι κενό 

choice4 varchar(250) ναι κενό 
choice4blob mediumblob ναι κενό 

choice4blobtype_id bigint(19) ναι κενό 
choice4blobsize int(7) ναι κενό 

choice5 varchar(250) ναι κενό 

choice5blob mediumblob ναι κενό 

choice5blobtype_id bigint(19) ναι κενό 

choice5blobsize int(7) ναι κενό 
answer tinyint(1) ναι κενό 

available tinyint(1) ναι 1 
difficulty enum(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) όχι κανζνα 

language enum(‘GR’,’ENG’) ναι GR 

lastmodificationdate datetime όχι κανζνα 
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Questionblobtype_id 
 

Ζχει αποκθκευμζνο το id του πίνακα Blobtypes και ζτςι αποτελεί δευ-
τερεφον κλειδί. Ζχει τφπο bigint(19), όπωσ και το id του πίνακα Blob-
types. 
 
questionblobsize 
 

Περιζχει το μζγεκοσ του επιςυναπτόμενου τθσ ερϊτθςθσ ςε Bytes και 
είναι τφπου int(7) που ζχει μζγιςτθ τιμι πάνω από 4 διςεκατομμφρια. 

 
type 
 

Περιζχει τον τφπο τθσ ερϊτθςθσ ο οποίοσ μπορεί να πάρει 2 τιμζσ. Εί-
τε "πολλαπλισ επιλογισ" ι "ελεφκερο κείμενο". Θ MySQL αποκθκεφει 
αυτοφ του είδουσ πεδία, που παίρνουν ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ, ωσ enum 
με πεδίο οριςμοφ αυτζσ τισ τιμζσ. 

 
choice 1 – choice 5 
 

Αποκθκεφονται οι 5 επιλογζσ τθσ ερϊτθςθσ. Θ κάκε επιλογι είναι 
αλφαρικμθτικό κείμενο html και επιπλζον μπορεί να περιζχει μια εικό-
να με τθ μορφι <img>. Αποκθκεφεται ςε τφπο varchar(250). 
 
choice1blob – choice5blob 
 

Ζχει αποκθκευμζνα το επιςυναπτόμενα των επιλογϊν 1 ζωσ 5 (αν 
υπάρχουν) ςε μορφι mediumblob που ζχει μζγιςτο μζγεκοσ 16 MB 
(megabytes). 

 
choice1blobtype_id – choice5blobtype_id 
 

Αποκθκεφονται τα id των επιςυναπτόμενων (αν υπάρχουν) των επι-
λογϊν 1 ζωσ 5. Είναι δευτερεφοντα κλειδιά με τφπο bigint(19), όπωσ το 
πεδίο id του πίνακα Blobtypes.  

 
choice1blobsize – choice5blobsize 
 

Ζχει αποκθκευμζνα τα μεγζκθ των επιςυναπτόμενων των επιλογϊν 1 
ζωσ 5 και είναι τφπου int(7).  
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answer 
 

Αποκθκεφεται o αρικμόσ τθσ ςωςτισ απάντθςθσ. Θ ςωςτι απάντθςθ 
όπωσ κα εξθγιςουμε και αργότερα αποκθκεφεται πάντα ςτο πεδίο 
choice 1, οπότε το πεδίο answer ζχει πάντα τθν τιμι 1. 
 
available 
 

Περιζχει μια "ςθμαία (flag)", δθλαδι μια τιμι μικουσ 1οσ ψθφίου που 
δθλϊνει αν θ ερϊτθςθ είναι διακζςιμθ για να περιλθφκεί ςε ζνα τεςτ ι 
αν είναι προςωρινά απενεργοποιθμζνθ. Ζτςι είναι τφπου tinyint(1) και 
όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια μπορεί να πάρει 2 τιμζσ, 0 ι 1. 
 
difficulty 
 

Είναι ζνασ αρικμόσ τφπου enum με πεδίο τιμϊν 1-5 που δθλϊνει το 
επίπεδο δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ. 
 
language 
 

Εδϊ αποκθκεφεται θ γλϊςςα τθσ ερϊτθςθσ. Αυτι μπορεί να πάρει 
μόνο δφο τιμζσ ανάλογα με το αν είναι ςτα ελλθνικά ι τα αγγλικά. Ο 
τφποσ τθσ είναι enum(‘GR’,’ENG’). 
 
lastmodificationdate 
 

Θ θμερομθνία τελευταίασ τροποποίθςθσ τθσ ερϊτθςθσ. Είναι αποκθ-
κευμζνθ με τθ μορφι datetime.  

2.5.8 Tests 
 

τον πίνακα Tests αποκθκεφονται τα χαρακτθριςτικά των διαγωνι-
ςμάτων ενόσ μακιματοσ. Αυτά ακολουκοφν παρακάτω. 

id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για κάκε νζο διαγϊνιςμα που 
ειςάγεται, το κλειδί ενθμερϊνεται αυτόματα. Ζχει τον τφπο bigint(12) 
που υποςτθρίηει πάνω από δεκαοχτϊ πεντάκισ εκατομμφρια εγγραφζσ. 
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Πίνακασ 1. 8: Πίνακασ Tests 

 

instructor_id 
 

Περιζχει το id του διαχειριςτι-διδάςκοντα που προςκζτει τθν εξζτα-
ςθ και είναι τφπου int(11). 

 
subject_id 
 

Είναι δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το id του πίνακα Subjects. 
Αποκθκεφει το μάκθμα ςτο οποίο ανικει το διαγϊνιςμα. Γι' αυτό ορίηε-
ται ωσ int(7). 
 

category_id 
 

Περιζχει το id τθσ κατθγορίασ (πίνακασ Categories) ςτθν οποία ανικει 
το διαγϊνιςμα. Αποτελεί επίςθσ δευτερεφον κλειδί και είναι τφπου 
smallint(5). 
 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id bigint(12) όχι κανζνα 

instructor_id int(11) όχι κανζνα 
subject_id int(7) όχι κανζνα 

category_id smallint(5) όχι κανζνα 
title varchar(45) όχι κανζνα 

description varchar(740) ναι κενό 

start_date datetime όχι κανζνα 
finish_date datetime όχι κανζνα 

negative_mark varchar(4) ναι κενό 
duration time όχι κανζνα 

difficulties varchar(10) όχι κανζνα 
total_questions tinyint(3) όχι κανζνα 

public tinyint(1) ναι 0 

grade_visible tinyint(1) ναι 1 
attachmentblob mediumblob ναι κενό 

attachmentblobtype_id bigint(19) ναι κενό 
attachmentblobsize int(7) ναι κενό 
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title 
 

ε αυτό το πεδίο αποκθκεφεται ο τίτλοσ του διαγωνίςματοσ. Χρθςι-
μοποιικθκε ο τφποσ varchar(45), δθλαδι 45 αλφαρικμθτικοί χαρακτι-
ρεσ. 
 
description 
 

ε αυτό το πεδίο αποκθκεφεται μια ςφντομθ περιγραφι του διαγω-
νίςματοσ διαγωνίςματοσ, θ οποία είναι προαιρετικι. Χρθςιμοποιικθκε 
ο τφποσ varchar(740), ο οποίοσ καλφπτει μια ςφντομθ και κατανοθτι 
περιγραφι. 
 
start_date 
 

Είναι θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διακεςιμότθτασ του διαγωνίςματοσ 
και αποκθκεφεται ωσ τφποσ datetime. 

 
finish_date 
 

Παρομοίωσ ςε μορφι "χρόνοσ – μινασ – μζρα ϊρα : λεπτά : δευτερό-
λεπτα" αποκθκεφεται και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ διακεςιμότθτασ του 
διαγωνίςματοσ. Ζτςι επιλζχτθκε ο τφποσ datetime. 
 
negative_mark 
 

Αποκθκεφεται θ αρνθτικι βακμολογία (αν υπάρχει) ανά ερϊτθςθ. 
Αυτόσ είναι ζνα ποςοςτό επί τοισ 100 και είναι πραγματικόσ αρικμόσ. 
Επειδι όμωσ ςε ζναν πραγματικό αρικμό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 
το κόμμα αλλά και θ τελεία ωσ ςτοιχείο διαχωριςμοφ, ανάλογα με τθν 
γλϊςςα γραφισ, χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ varchar(4) αντί για float που 
δεν δζχεται το ελλθνικό κόμμα. 
 
duration 
 

Αποτελεί τον διακζςιμο χρόνο εξζταςθσ και ωσ εκ τοφτου αποκθκεφ-
εται με τθν μορφι "ϊρα – λεπτά – δευτερόλεπτα". Επομζνωσ επιλζχτθ-
κε ο τφποσ datetime. 
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difficulties 
 

Εδϊ αποκθκεφεται ζνα string (ακολουκία χαρακτιρων) με τα επίπεδα 
δυςκολίασ που μποροφν να ζχουν οι ερωτιςεισ του διαγωνίςματοσ. Ξα-
κϊσ τα επίπεδα είναι 5, μαηί με τον χαρακτιρα διαχωριςμοφ το πεδίο 
μπορεί να φτάςει τουσ 10 χαρακτιρεσ. Ζτςι χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ 
varchar(10). 
 
 total_questions 
 

Περιζχει τον αρικμό των ςυνολικϊν ερωτιςεων του διαγωνίςματοσ. 
Οι ςυνολικζσ ερωτιςεισ μπορεί να είναι τριψιφιοσ αρικμόσ, οπότε επι-
λζχτθκε ο τφποσ tinyint(3). 

 
public 
 

Ζχει αποκθκευμζνθ μια "ςθμαία (flag)" με τιμζσ 0 ι 1 που δθλϊνουν 
αν το διαγϊνιςμα είναι διακζςιμο ςτουσ ελεφκερουσ χριςτεσ ι όχι α-
ντίςτοιχα. Είναι τφπου tinyint(1). 
grade_visible 
 

Ζχει αποκθκευμζνθ μια ςθμαία, δθλαδι ζναν αρικμό (1 ι 0) που δθ-
λϊνει αν ο τελικόσ βακμόσ του τζςτ κα είναι ορατόσ ςτον φοιτθτι. Γι’ 
αυτό ζχει τφπο tinyint(1). 
 
attachmentblob 
 

Ζχει αποκθκευμζνο το επιςυναπτόμενο του διαγωνίςματοσ (αν υ-
πάρχει) ςε μορφι mediumblob που είναι κατεξοχιν binary και ζχει μζ-
γιςτο μζγεκοσ 16 MB (megabytes). 

 
attachmentblobtype_id 
 

Ξρατάει αποκθκευμζνο το id του πίνακα Blobtypes και ζτςι αποτελεί 
δευτερεφον κλειδί, που δθλϊνει τον τφπο του επιςυναπτόμενου. Ζχει 
τφπο bigint(19). 

 
attachmentblobsize 

 
Περιζχει το μζγεκοσ του επιςυναπτόμενου του διαγωνίςματοσ ςε  
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Πίνακασ 1. 9: Πίνακασ Topicpercentage 

 

Bytes και είναι τφπου int(7) που ζχει μζγιςτθ τιμι πάνω από 1 εκατομ-
μφριο. 

2.5.9 Topicpercentage 
 

Αυτόσ ο πίνακασ περιζχει αποκθκευμζνα τα χαρακτθριςτικά τθσ μίξθσ 
ποςοςτϊν ενοτιτων των ερωτιςεων ενόσ διαγωνίςματοσ. Για παρά-
δειγμα ζνα διαγϊνιςμα μπορεί να περιζχει ερωτιςεισ 20% από τθν ενό-
τθτα 1 και 80% από τθν ενότθτα 2. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ αποκθκεφο-
νται εδϊ.  

id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Ζχει τον τφπο bigint(19), διότι 
πρζπει να υποςτθρίηει περιςςότερεσ εγγραφζσ απ’ ότι ο πίνακασ Tests, 
αφοφ για κάκε διαγϊνιςμα μποροφν να υπάρξουν πολλαπλζσ εγγραφζσ. 
 

test_id 
 

Είναι δευτερεφον κλειδί και αποτελεί κοινό πεδίο με το id του πίνακα 
Tests. Δθλϊνει το διαγϊνιςμα το οποίο περιζχει ζνα ςυγκεκριμζνο πο-
ςοςτό μιασ ενότθτασ. Είναι τφπου bigint(12). 
 
topic_id 
 

Αποτελεί επίςθσ δευτερεφον κλειδί αφοφ ςυνδζεται με το id του πί-
νακα Topics. Δθλϊνει τθν ενότθτα ςτθν οποία ανικει το ποςοςτό. Είναι 
τφπου smallint(5). 
 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

id bigint(19) όχι κανζνα 

test_id bigint(12) όχι κανζνα 

topic_id smallint(5) όχι κανζνα 
percentage tinyint(3) όχι κανζνα 



70 
 

 
Πίνακασ 1. 10: Πίνακασ Tokens 

 

percentage 
 

Είναι το ποςοςτό τθσ ενότθτασ που δθλϊνει το προθγοφμενο πεδίο, 
εκφραςμζνο επί τοισ 100. Θ μεγαλφτερθ τιμι που μπορεί να δοκεί ςε 
αυτό το πεδίο είναι 100, οπότε επιλζχτθκε ο τφποσ tinyint(3).  

2.5.10 Tokens 
 

Οι κωδικοί ανϊνυμθσ περιιγθςθσ αποκθκεφονται ςτον Πίνακα To-
kens. Σα χαρακτθριςτικά τουσ αναλφονται παρακάτω.  
 
 id 

 
Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για κάκε εγγραφι που ειςάγε-

ται, δθμιουργείται και ζνα καινοφριο id, που είναι θ τιμι του κλειδιοφ 
τθσ προθγοφμενθσ εγγραφισ, αυξθμζνθ κατά ζνα. Χρθςιμοποιικθκε ο 
τφποσ δεδομζνων bigint(19) για να υποςτθρίξει τισ ανάγκεσ μιασ τυπι-
κισ ςχολισ με πολλοφσ κωδικοφσ. 

 
instructor_id 
 

ε αυτό το πεδίο αποκθκεφεται το id του διδάςκοντα που προςκζτει 
το token και όπωσ ιταν αναμενόμενο είναι τφπου int(11) όπωσ και ςτον 
πίνακα Users. 
 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id bigint(19) όχι κανζνα 

instructor_id int(11) όχι κανζνα 
test_id bigint(12) όχι κανζνα 

batchnumber mediumint(6) όχι κανζνα 
randomhash varchar(6) όχι κανζνα 

Used tinyint(1) ναι 0 

lastmodificationdate datetime όχι κανζνα 



71 
 

test_id 
 

Είναι δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το πεδίο id του πίνακα 
Tests. Αποκθκεφει το id του διαγωνίςματοσ ςτο οποίο ανικει το κάκε 
token και είναι τφπου bigint(12), όπωσ και ςτον πίνακα Tests. 

batchnumber 
 

Εδϊ αποκθκεφεται ο αρικμόσ ςειράσ ι αλλιϊσ ομάδασ ζκδοςθσ του 
token. Είναι αρικμθτικό πεδίο τφπου mediumint(6), διότι αποτελείται 
από 6 τυχαία αρικμθτικά ψθφία. 
 
randomhash 

 
Σο randomhash που αποκθκεφεται ςε αυτό το πεδίο είναι 6 ψθφία 

(αρικμοί και χαρακτιρεσ) και παράγεται με sha256(random()), από το 
οποίο κρατάμε τουσ 6 πρϊτουσ χαρακτιρεσ. Γι’ αυτό είναι τφπου var-
char(6). 

used 
 

Εδϊ αποκθκεφεται μια ςθμαία, θ οποία αν είναι 1 τότε το token ζχει 
χρθςιμοποιθκεί, διαφορετικά αν είναι 0 ςθμαίνει ότι είναι αχρθςιμο-
ποίθτο. Ορίηεται ωσ τφπου tinyint(1). 
 
lastmodificationdate 
 

Θ θμερομθνία τελευταίασ τροποποίθςθσ (όπωσ κα δοφμε παρακάτω 
τα tokens γίνεται μόνο να προςτεκοφν και να διαγραφοφν) του token. 
Είναι αποκθκευμζνθ με τθ μορφι datetime.  

2.5.11 Testsequences 
 

ε αυτόν τον πίνακα κρατοφνται αποκθκευμζνα τα χαρακτθριςτικά 
όλων των απαντιςεων για κάκε εξζταςθ, εκτόσ απ’ αυτζσ που πραγμα-
τοποιοφνται από ελεφκερουσ χριςτεσ.    
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Πίνακασ 1. 11: Πίνακασ Testsequences 

 

id 
 

Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Ζχει τον τφπο bigint(19) για να 
υποςτθρίηει πολλαπλζσ απαντιςεισ για κάκε εξζταςθ.  
 
ip 

 
Αποτελεί του ip του χριςτθ που υπζβαλε το διαγϊνιςμα. Είναι τφπου 

varchar(45), που είναι αρκετά μεγάλο για να υποςτθρίξει διευκφνςεισ IP 
του πρωτοκόλλου IPv6. 
 
student_id 
 

ε αυτό το πεδίο αποκθκεφεται το id του χριςτθ που υπζβαλε το δι-
αγϊνιςμα, εάν δε χρθςιμοποίθςε token αλλά ειςιλκε ςτο ςφςτθμα με 
όνομα χριςτθ και ςυνκθματικό. Είναι τφπου int(11) όπωσ και ςτον πί-

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

id bigint(19) όχι κανζνα 

ip varchar(45) όχι κανζνα 
student_id int(11) ναι κενό 

token_id bigint(19) ναι κενό 

test_id bigint(12) όχι κανζνα 
start_point datetime όχι κανζνα 

page tinyint(3) όχι κανζνα 
seed bigint(20) όχι κανζνα 

skip_ids varchar(2048) όχι κανζνα 
rem_questions varchar(2048) όχι κανζνα 

loop_ids varchar(2048) όχι κανζνα 

date_created datetime όχι κανζνα 
date_completed datetime όχι κανζνα 

question_sequence 
 

varchar(2048) όχι κανζνα 

answer_sequence 
 

mediumtext όχι κανζνα 

grade float ναι 0 
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νακα Users. 
 
token_id 

 
Αποτελεί δευτερεφον κλειδί κακϊσ ςυνδζεται με το id του πίνακα To-

kens. Δθλϊνει το token (αν ζχει χρθςιμοποιθκεί) με το οποίο ειςιλκε ο 
χριςτθσ ςτθν εξζταςθ. Είναι τφπου bigint(19). 
 
test_id 

 
Είναι επίςθσ δευτερεφον κλειδί και αποτελεί κοινό πεδίο με το id του 

πίνακα Tests. Δθλϊνει το διαγϊνιςμα το οποίο υποβλικθκε. Είναι τφ-
που bigint(12). 
 
start_point 
 

Είναι το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ εξζταςθσ. Επί τθσ ουςίασ, αποτελεί τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ με τθν διαφορά ότι μπορεί να αλλά-
ξει κατάλλθλα, αν ο διδάςκοντασ επιλζξει να προςκζςει λεπτά ι να λι-
ξει τον διακζςιμο χρόνο υποβολισ. Χρθςιμοποιείται δθλαδι για να ε-
ξυπθρετιςει τον ςκοπό τροποποίθςθσ του χρονικοφ περικωρίου τθσ ε-
ξζταςθσ. Ζχει τφπο datetime. 
 
page 
 

Αυτό το πεδίο κρατάει τον αρικμό ςελίδασ ςτθν οποία βρίςκεται ο 
χριςτθσ κακϊσ εξετάηεται και ουςιαςτικά χρθςιμοποιείται ςε περίπτω-
ςθ που ο χριςτθσ αναγκαςτεί να αλλάξει υπολογιςτι ςε κάποιο ςθμείο 
τθσ εξζταςθσ, ϊςτε να μπορζςει να ςυνεχίςει από το ίδιο. 
 
 seed 
 

Είναι ζνασ τυχαίοσ αρικμόσ που, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, παρά-
γεται κατά τθν εκτζλεςθ του κϊδικα ςτθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ και βο-
θκάει ςτο να παραχκεί μία ςυγκεκριμζνθ ςειρά τυχαίων ερωτιςεων, 
που επαναλαμβάνεται κακϊσ ο χριςτθσ προχωράει ςε επόμενεσ ερω-
τιςεισ. Αυτό το πεδίο είναι και πάλι αναγκαίο μόνο ςε περίπτωςθ που 
γίνει αλλαγι υπολογιςτι, ϊςτε να μθ χακεί θ ακολουκία των τυχαίων 
ερωτιςεων. 
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skip_ids 
 

Πε το ίδιο ςκεπτικό, εδϊ αποκθκεφονται τα id των ερωτιςεων που ο 
χριςτθσ ζχει παραλείψει, και οι οποίεσ εμφανίηονται ξανά αφοφ ζχουν 
εμφανιςτεί όλεσ οι ερωτιςεισ. 
 
rem_questions 
 

Εδϊ αποκθκεφεται θ ακολουκία των id των ερωτιςεων που απομζ-
νουν να εμφανιςτοφν ςτθν εξζταςθ. Ξάκε φορά που απαντάται μια ε-
ρϊτθςθ, θ λίςτα μειϊνεται κατά ζνα id. Ενϊ κα μποροφςε απλϊσ να 
κρατθκεί ςε session, αυτι θ τιμι χρθςιμοποιείται και πάλι για τθ περί-
πτωςθ που γίνει αλλαγι υπολογιςτι. 
 
loop_ids 
 

Ξαι πάλι για τθν ίδια περίπτωςθ αποκθκεφουμε τθ λίςτα των id των 
ερωτιςεων που ο χριςτθσ παρζλειψε, όπωσ ακριβϊσ ςτο πεδίο 
skip_ids με τθ διαφορά ότι αν το τρζχον πεδίο δεν είναι κενό, ο εξετα-
ηόμενοσ ζχει ολοκλθρϊςει τον πρϊτο βρόγχο ερωτιςεων και βρίςκεται 
ςε επόμενο. 
 
date_created 
 

Θ θμερομθνία κατά τθν οποία δθμιουργικθκε το ςυγκεκριμζνο δια-
γϊνιςμα. (όπωσ αναφζρεται παρακάτω κάκε διαγϊνιςμα είναι μια τυ-
χαία μίξθ των ίδιων ερωτιςεων με διαφορετικι ςειρά). Είναι αποκθ-
κευμζνθ με τθ μορφι datetime.   
 
date_completed 
 

Εδϊ αποκθκεφεται θ θμερομθνία κατά τθν οποία υποβάλλεται το δι-
αγϊνιςμα. Είναι κι’ αυτι, όπωσ ιταν αναμενόμενο, τφπου datetime.   
 
question_sequence 
 

Είναι ζνα string που περιζχει τα id των ερωτιςεων που επιλζχτθκαν, 
με τθ ςειρά που επιλζχτθκαν. Είναι τφπου varchar(2048) για να υπο-
ςτθρίηει μεγάλα και πολλαπλά id μαηί με το διαχωριςτικό τουσ που εί-
ναι το κόμμα.   
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Πίνακασ 1. 12: Πίνακασ Qualityresults 

answer_sequence 
 

Εδϊ αποκθκεφεται επίςθσ ζνα string που περιζχει τα id των ερωτι-
ςεων που απαντικθκαν, με τθ ςειρά που απαντικθκαν, μαηί με τθν ε-
κάςτοτε απάντθςθ (ςφμφωνα με τθ ςειρά που εμφανίςτθκαν οι επιλο-
γζσ ςτον φοιτθτι), τθν ςωςτι απάντθςθ και τθν κζςθ τθσ απάντθςθσ 
που δόκθκε ςτον πίνακα Questions. Σα ςτοιχεία αυτά διαχωρίηονται 
μεταξφ τουσ με τουσ χαρακτιρεσ ">" και "( )" αντίςτοιχα. Είναι τφπου 
mediumtext ϊςτε να υποςτθρίηει το εκτενζσ και πολφπλοκο string με 
ςτοιχείο διαχωριςμοφ το κόμμα.   
 
grade 
 

ε αυτό το πεδίο είναι αποκθκευμζνοσ ο τελικόσ βακμόσ τθσ εξζτα-
ςθσ. Επιλζχτθκε ο τφποσ float επειδι είναι πραγματικόσ αρικμόσ. 

2.5.12 Qualityresults 
 

Αυτόσ ο πίνακασ περιζχει ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν τισ ερω-
τιςεισ και τα αποτελζςματα μιασ εξζταςθσ. Πε τθ βοικεια αυτϊν των 
ςτοιχείων παράγονται τα γραφιματα του ςυςτιματοσ. 
 
id 

 
Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. Για κάκε εγγραφι που ειςάγε-

ται, αυτό αυξάνεται αυτομάτωσ. Χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ δεδομζνων 
bigint(20) που υποςτθρίηει υπεραρκετζσ εξετάςεισ. 
 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id bigint(20) όχι κανζνα 

test_id bigint(12) όχι κανζνα 
question_id bigint(19) όχι κανζνα 

times_selected bigint(12) όχι κανζνα 
answered_correctly bigint(12) όχι κανζνα 

answered_wrong bigint(12) όχι κανζνα 
non_answered bigint(12) όχι κανζνα 
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test_id 
 

Είναι δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το πεδίο id του πίνακα 
Tests. Αποκθκεφει το id του διαγωνίςματοσ ςτο οποίο ανικει θ ερϊτθςθ 
τθσ οποίασ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αποκθκεφουμε. Είναι τφπου 
bigint(12). 
 
question_id 
 

ε αυτό το πεδίο αποκθκεφεται το id του τθσ ερϊτθςθσ τθσ οποίασ τα 
ςτατιςτικά  ςτοιχεία προςκζτονται ςτον πίνακα. Είναι επομζνωσ δευτε-
ρεφον κλειδί, τφπου bigint(19). 

 
times_selected 

 
Εδϊ με τον τφπο bigint(12) αποκθκεφεται ζνασ αρικμόσ που δθλϊνει 

πόςεσ φορζσ επιλζχτθκε θ ερϊτθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο διαγϊνιςμα. Επι-
λζχτθκε αυτόσ ο τφποσ κακϊσ καλφπτει τεράςτιουσ αρικμοφσ. 
 
answered_correctly 

 
Αρικμόσ που δθλϊνει πόςεσ φορζσ απαντικθκε ςωςτά θ ερϊτθςθ 

και είναι αποκθκευμζνοσ με τθ μορφι  bigint(12). 
 
answered_wrong 
 

Σο πεδίο αυτό περιζχει ζναν αρικμό που δθλϊνει πόςεσ φορζσ απα-
ντικθκε λάκοσ θ ερϊτθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο διαγϊνιςμα. Είναι κι αυτό 
τφπου bigint(12). 
 
non_answered 
 

Αντίςτοιχα είναι ζνασ αρικμόσ που δείχνει πόςεσ φορζσ ζμεινε ανα-
πάντθτθ θ ερϊτθςθ και είναι τφπου bigint(12). 

2.5.13 Questionfeedback 
 

ε αυτόν τον πίνακα αποκθκεφονται τα μθνφματα των φοιτθτϊν που  
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Πίνακασ 1. 13: Πίνακασ Questionfeedback 

 

αποςτζλλονται κατά τθ διάρκεια μιασ εξζταςθσ και αφοροφν μια ερϊ-
τθςθ του διαγωνίςματοσ (για παράδειγμα ότι δεν είναι καλά διατυπω-
μζνθ ι κάποια απορία πάνω ςτθν ερϊτθςθ). 
 
id 

 
Είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα και αυξάνεται κατά ζνα για κάκε 

νζα εγγραφι. Ο τφποσ δεδομζνων bigint(19) υποςτθρίηει υπεραρκετά 
μθνφματα. 
 
test_id 

 
Είναι δευτερεφον κλειδί που ςυνδζεται με το πεδίο id του πίνακα 

Tests. Αποκθκεφει το id του διαγωνίςματοσ ςτο οποίο ανικει θ ερϊτθςθ 
τθν οποία αφορά το μινυμα. Είναι τφπου bigint(12). 
 
question_id 
 

ε αυτό το πεδίο αποκθκεφεται το id του τθσ ερϊτθςθσ τθν οποία 
αφορά το μινυμα. Είναι δευτερεφον κλειδί, τφπου bigint(19). 
 
user_id 
 

Εδϊ αποκθκεφεται το id του φοιτθτι που ζςτειλε το μινυμα, εάν δε 
χρθςιμοποίθςε token αλλά ειςιλκε ςτο ςφςτθμα με όνομα χριςτθ και 
ςυνκθματικό, ι το id του διδάςκοντα που ζςτειλε ζνα μινυμα-
απάντθςθ. Είναι τφπου int(11). 

Πεδίο Τφποσ Κενό Προκακοριςμζνο 

Id bigint(19) όχι κανζνα 

test_id bigint(12) όχι κανζνα 

question_id bigint(19) όχι κανζνα 
user_id int(11) ναι κενό 

token_id bigint(19) ναι κενό 
message varchar(255) όχι κανζνα 
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token_id 

 
Αντίςτοιχα αυτό το πεδίο περιζχει το id του token, εάν ζχει χρθςιμο-

ποιθκεί. Είναι τφπου bigint(19) και αποτελεί δευτερεφον κλειδί. 
 

message 
 

Σο πεδίο αυτό ζχει αποκθκευμζνο το ίδιο το μινυμα που αποςτζλλει 
ο φοιτθτισ προσ τον διδάςκοντα. Είναι τφπου varchar(255) ϊςτε να υ-
πάρχει το περικϊριο για αρκετζσ λζξεισ. 

 
Εδϊ ζχει ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του ιςτοχϊ-

ρου και ζγινε θ ανάλυςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων.  Ιρκε θ ϊρα λοιπόν να 
ςυνεχίςουμε με τθν υλοποίθςθ του ιςτοτόπου, δθλαδι κα περιγρά-
ψουμε τα βαςικότερα ςθμεία του κϊδικα που γράφτθκε ϊςτε να δθμι-
ουργθκοφν οι ιςτοςελίδεσ του ςυςτιματοσ. 
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Κεφϊλαιο 3 

Τλοπούηςη του ιςτοχώρου 
 

Γνωρίηοντασ πλζον τισ απαιτιςεισ του ιςτόχωρου, ςτο τρζχον κεφά-
λαιο γίνεται θ υλοποίθςι του, παρουςιάηεται ο κϊδικάσ του και αναλφ-
ονται οι τεχνικζσ php, javascript και ajax που χρθςιμοποιικθκαν ςτα 
βαςικότερα ςθμεία του. Κα αναφερκοφν τα βαςικότερα ςθμεία του 
προγραμματιςμοφ των ιςτοςελίδων και κα επεξθγθκεί ο ςκοπόσ τουσ. 
Ζτςι μετζπειτα κα ακολουκιςει θ παρουςίαςθ του ιςτοχϊρου και των 
λειτουργιϊν που προςφζρει ςτον διαχειριςτι και τον χριςτθ. Αρχικά, 
δίνουμε τισ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ του ιςτοτόπου ςε ζνα νζο ςφςτθμα.  
 

3.1 Οδηγύεσ εγκατϊςταςησ 
 

Για να εγκαταςτακεί και να λειτουργιςει ο ιςτότοποσ ςτον διακομι-
ςτι που κα τον "ςτεγάηει", είναι απαραίτθτο ο τελευταίοσ να ζχει εγκα-
τεςτθμζνο κάποιο πακζτο που περιζχει τον Apache Server, τθ βάςθ δε-
δομζνων MySQL και τθν PHP. Σο πιο διαδεδομζνο πακζτο αυτοφ του εί-
δουσ είναι το XAMPP που είναι διακζςιμο για τα λειτουργικά Windows, 
Linux, Solaris και Mac OS X. Σο πακζτο αυτό διανζμεται δωρεάν ςτον ι-
ςτότοπο https://www.apachefriends.org/download.html. Είτε χρθςιμο-
ποιθκεί αυτό το πακζτο ι κάποιο άλλο, κα πρζπει να είναι ςίγουρο ότι 
περιζχεται θ PHP 5. Ξαλό είναι να εγκαταςτακεί θ ζκδοςθ 1.7.3 (ι νεό-
τερθ) του XAMPP, όπωσ ζγινε ςτθ παροφςα περίπτωςθ. Οδθγίεσ εγκα-
τάςταςθσ του εκάςτοτε πακζτου μποροφν να βρεκοφν εφκολα μζςω 
οποιαςδιποτε μθχανισ αναηιτθςθσ. Αυτό που κα πρζπει να προςεχκεί 
κατά τθν εγκατάςταςι του όμωσ, είναι να ςυμπεριλθφκοφν ςε αυτι τα 
χαρακτθριςτικά Apache, MySQL και phpMyAdmin. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία, πρζπει να εκκινιςουμε τισ υπθρεςίεσ Apache και MySQL 
μζςω του πίνακα ελζγχου του XAMPP.  

Επόμενο βιμα είναι θ ρφκμιςθ τθσ MySQL μζςω του εργαλείου 
phpMyAdmin. Πποροφμε να μεταφερκοφμε ςτθ ςελίδα αυτοφ αν πα-
τιςουμε το κουμπί "Admin" δίπλα απ’ τθν υπθρεςία MySQL ςτον πίνα-
κα ελζγχου του XAMPP. Εκεί κα δοφμε το εργαλίο διαχείριςθσ των βά-
ςεων δεδομζνων. Πρϊτα απ’ όλα, πρζπει να πάμε ςτθ καρτζλα "προνό-

https://www.apachefriends.org/download.html
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μια" και ςτθν επεξεργαςία αυτϊν να ορίςουμε το όνομα χριςτθ και τον 
κωδικό πρόςβαςθσ τθσ MySQL. Σο ςφςτθμα εφόςον είναι τοπικό (δθλα-
δι το XAMPP εγκαταςτάκθκε ςτον υπολογιςτι που βριςκόμαςτε και 
όλα τα αρχεία του ιςτοτόπου πρόκειτε να περαςτοφν ςε αυτόν), είναι εξ 
οριςμοφ "localhost". Προςοχι: αυτόσ που εγκακιςτά τον ιςτότοπο πρζ-
πει να κυμάται αυτά τα ςτοιχεία, διότι κα χρειαςτοφν αργότερα. Εν ςυ-
νεχεία ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ phpMyAdmin πθγαίνουμε ςτο πεδίο 
"Δθμιουργία νζασ βάςθσ" και πλθκτρολογοφμε το όνομα τθσ βάςθσ δε-
δομζνων, το οποίο ςτθ περίπτωςι μασ είναι "uexam". Σο πεδίο MySQL 
connection collation κα πρζπει να είναι επιλεγμζνο ωσ 
"utf8_general_ci". Άλλο ζνα βιμα το οποίο είναι απαραίτθτο είναι να 
ςιγουρευτοφμε ότι θ επζκταςθ PDO τθσ PHP είναι εγκατεςτθμζνθ. Αυτό 
το κάνουμε βλζποντασ το αρχείο php.ini που βρίςκεται ςτον φάκελο 
C:\xampp\php (ςε Windows) και ελζγχοντασ ότι υπάρχει θ γραμμι 
"extension=php_pdo.dll". Αν όχι, τότε πρζπει να τθν προςκζςουμε.  

Πετά απ’ όλα αυτά είμαςτε ζτοιμοι να περάςουμε τα αρχεία μασ ςτο 
ςφςτθμα. υγκεκριμζνα, ο φάκελοσ που περιζχει όλα τα αρχεία (i-
exams) κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτον κατάλογο C:\xampp\htdocs. Αν 
ο υπολογιςτισ ζχει λειτουργικό Linux, ο τρόποσ διαφζρει λίγο. ε αυτι 
τθν περίπτωςθ ανοίγουμε το τερματικό και εκτελοφμε τθν γραμμι 
"mkdir ~/public_html_" για να δθμιουργιςουμε τον φάκελο public_html 
και ςτθ ςυνζχεια εκτελοφμε "sudo ln -s ~/public_html 
/opt/lampp/htdocs/$USER_ " για να ςυνδζςουμε τον παραπάνω φάκε-
λο με τον κατάλογο htdocs του XAMPP. Ζπειτα μποροφμε να μεταφζ-
ρουμε όλα τα αρχεία του ιςτοτόπου (χωρίσ τον αρχικό φάκελο i-exams) 
ςτον φάκελο public_html. Αυτό δεν είναι αρκετό, κακϊσ πρζπει να δϊ-
ςουμε τα κατάλλθλα δικαιϊματα ςτα αρχεία. Σα ελάχιςτα είναι r (read) 
ςτο others για όλα τα απλά αρχεία και x (execute) ςτο others για όλουσ 
τουσ φακζλουσ. Επιπλζον οι φάκελοι qrimg και uploads πρζπει να ζχουν 
και r και w (write) ςτο others. O ιςτότοποσ μασ είναι πλζον προςβάςι-
μοσ μζςω του URL http://localhost/i-exams/ αν βριςκόμαςτε ςε Win-
dows ι http://localhost/username/ αν το λειτουργικό ςφςτθμα είναι Li-
nux, όπου username είναι το επικυμθτό όνομα χριςτθ του καταλόγου 
(το $USER που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παραπάνω εντολι). Όμωσ δεν εί-
ναι ζτοιμοσ για χριςθ ακόμα. 

Σελευταίο βιμα είναι θ αρχικοποίθςθ του ιςτοτόπου και τθσ βάςθσ 
δεδομζνων. Αυτό γίνεται αν μεταφερκοφμε ςτο URL http://localhost/i-
exams/install, μζςω του περιθγθτι Λςτοφ που χρθςιμοποιοφμε. Αμζςωσ 
κα δοφμε ςτθν οκόνθ τθν ςελίδα εγκατάςταςθσ, όπου αρκεί να ακο-
λουκιςουμε τισ οδθγίεσ. Σα πεδία που φαίνονται κα πρζπει να ςυ-

http://localhost/i-exams/
http://localhost/username/
http://localhost/i-exams/install
http://localhost/i-exams/install
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μπλθρωκοφν ςφμφωνα με τα ςτοιχεία ρφκμιςθσ τθσ MySQL που δϊςα-
με προθγουμζνωσ. Προςοχι: ςτα ςυςτιματα Unix ενδζχεται να χρθςι-
μοποιείται unix socket για τθν ςφνδεςθ ςτο localhost. Σο path του 
(διεφκυνςθ καταλόγου) μπορεί να βρεκεί απ’ το αρχείο my.cnf. ε αυτι 
τθ περίπτωςθ πρζπει να επιλεχκεί το checkbox "MySQL Socket" και να 
ςυμπλθρωκεί το αντίςτοιχο πεδίο με το παραπάνω path, το οποίο κα 
ζχει μορφι παρόμοια με "/var/run/mysqld/mysqld.sock". Πατϊντασ "Ε-
γκατάςταςθ" δθμιουργοφνται οι πίνακεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων. Ζπειτα 
καλό είναι να διαγραφεί ο φάκελοσ C:\xampp\htdocs\i-exams\install\ 
για λόγουσ αςφαλείασ. Σζλοσ, πρζπει να τροποποιιςουμε το αρχείο 
C:\xampp\htdocs\i-exams\dbase\connect.php, όπου $dbhost = "ςφςτη-
μα", $dbase = "όνομα βάςησ", $dbuser = "όνομα χρήςτη" και $dbpass = 
"κωδικόσ πρόςβαςησ" ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊςαμε 
παραπάνω. τθ περίπτωςθ χριςθσ unix socket θ γραμμι "$dbconn= 
new PDO("mysql:host=$dbhost;" κα πρζπει να αντικαταςτακεί με 
"$dbconn= new PDO("mysql: unix_socket=$dbhost;", όπου το $dbhost 
κα ζχει οριςτεί ίςο με το path του unix socket.  

3.2 Αρχικό ςελύδα 
 

Θ αρχικι ςελίδα του ιςτοτόπου είναι κοινι για τον διαχειριςτι και 
τον χριςτθ. Όταν ζνασ πελάτθσ HTTP (γενικϊσ ζνασ περιθγθτισ ιςτοφ) 
ηθτά μια διεφκυνςθ URL που παραπζμπει ςε μια δομι καταλόγου αντί 
για μία πραγματικι ιςτοςελίδα μζςα ςτον κατάλογο, ο εξυπθρετθτισ 
ιςτοφ κα προςφζρει μια γενικι ςελίδα, θ οποία ςυχνά αναφζρεται ωσ 
κφρια ςελίδα ι ςελίδα "δείκτθσ" (index). 

Σο παραδοςιακό όνομα για μια τζτοια ςελίδα είναι index.html, αλλά 
οι πιο ςφγχρονοι διακομιςτζσ HTTP προςφζρουν μία ρυκμιηόμενθ λίςτα 
ονομάτων των αρχείων που ο διακομιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
ωσ δείκτθ. Εάν ο διακομιςτισ ζχει ρυκμιςτεί ϊςτε να υποςτθρίηει εκτζ-
λεςθ ςεναρίων από τθ πλευρά του διακομιςτι (server-side scripting), θ 
λίςτα περιλαμβάνει ςυνικωσ εγγραφζσ που επιτρζπουν δυναμικό περι-
εχόμενο να χρθςιμοποιθκεί ωσ αρχικι ςελίδα (π.χ. index.php). Αυτι θ 
περίπτωςθ ιςχφει ςτθ παροφςα εργαςία, οπότε και θ κφρια ςελίδα του 
ιςτοχϊρου είναι θ index.php. Παρακάτω κα αναλφςουμε αυτό το αρ-
χείο, κακϊσ και το login_check.php ςτο οποίο γίνεται ο ζλεγχοσ για το 
αν είναι ςυνδεδεμζνοσ ι όχι ο χριςτθσ. 
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3.2.1 Index.php και login_check.php 
 

1. <?php session_start(); ob_start();?> 
2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="gr" xml:lang="gr"> 
4. <head> 
5.  
6.     <!-- Meta Data --> 
7.     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
8.     <meta name="author" content="Βαςιλοφδθσ Παντελισ"/> 
9.     <meta name="description" content="Διαδικτυακι Πλατφόρμα Εξζταςθσ 
Φοιτθτϊν με τθν υποςτιριξθ απεριόριςτων μακθμάτων, ερωτιςεων και τεςτ, 
κακϊσ και τθν άμεςθ παραγωγι εγγράφων με τισ απαντιςεισ." /> 
10. <meta name="keywords" content="Διαδικτυακό, φςτθμα, Πλατ-
φόρμα, Εξζταςθ, απεριόριςτα, ερωτιςεισ, μακιματα, απαντιςεισ, λφςεισ, άμε-
ςα" /> 
11.  
12. <!-- Page Title --> 
13. <title>Διαδικτυακι Πλατφόρμα Εξζταςθσ Φοιτθτϊν</title> 
14.  
15. <!-- Link to Style External Sheet --> 
16. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" me-
dia="screen" /> 
17.      
18. </head> 

Ξϊδικασ 1. 1: Index.php – αρχικοποίθςθ 

 
Αρχικά ςτο αρχείο index.php ξεκινάει μια νζα ςυνεδρία (session). Πια 

ςυνεδρία είναι ζνασ τρόποσ να αποκθκεφονται πλθροφορίεσ (ςε μετα-
βλθτζσ) που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε πολλαπλζσ ςελίδεσ. ε αυτι τθ πε-
ρίπτωςθ κζλουμε να κρατάμε αποκθκευμζνο το όνομα χριςτθ και το 
ςυνκθματικό, ϊςτε να γίνεται ζνασ ζλεγχοσ ςε κάκε ςελίδα για τθν ιδιό-
τθτα του ςυνδεδεμζνου χριςτθ και αναλόγωσ να παραμζνει ςυνδεδεμζ-
νοσ ςτισ ςελίδεσ τισ οποίεσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να δει. Πια ςυνε-
δρία ξεκινά με τθ λειτουργία session_start() και πάντα ςτθν πρϊτθ 
γραμμι, πριν από οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που τυπϊνεται ςτθ ςελί-
δα. Οι μεταβλθτζσ ςυνεδρίασ ορίηονται με τθν παγκόςμια μεταβλθτι τθσ 
PHP: $ _SESSION. Αμζςωσ μετά είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιιςουμε 
τθν ςυνάρτθςθ ob_start(), διότι όπωσ φαίνεται αργότερα υπάρχει ζνασ 
βρόγχοσ ανακατεφκυνςθσ που οδθγεί ςτο αρχείο login_check, όπου ορί-
ηονται τα cookies. Επί τθσ ουςίασ ςτζλνεται μια κεφαλίδα (header) ςτον 
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περιθγθτι, θ οποία οδθγεί ς’ αυτό το αρχείο. Σο πρόβλθμα όμωσ που 
παρουςιάηεται είναι ότι τα cookies πρζπει πάντα να ορίηονται πριν 
ςταλκεί οποιοδιποτε header ςτθ ςελίδα. Πια τεχνικι για να αποφευ-
χκεί αυτό είναι να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ ob_start(), θ οποία 
δθμιουργεί μια παφςθ κρατϊντασ ςτθ μνιμθ του διακομιςτι οτιδιποτε 
δθμιουργείται χωρίσ να το εμφανίηει ι εκτελεί, μζχρισ ότου να ςταλκεί 
το header. Ουςιαςτικά με αυτόν τον τρόπο αποκθκεφεται ο κϊδικασ του 
login_check.php, όπου δθμιουργοφνται τα cookies και ζπειτα γίνεται 
πραγματικά θ ανακατεφκυνςθ, οπότε και εκτελείται ο κϊδικασ. 

τθ ςυνζχεια γίνεται θ διλωςθ τφπου εγγράφου, ι DOCTYPE. Είναι 
μια ετικζτα που ςυνδζει ζνα ςυγκεκριμζνο XML ζγγραφο (για παράδειγ-
μα, μια ιςτοςελίδα) με ζναν οριςμό τφπου εγγράφου (DTD) (για παρά-
δειγμα, τον τυπικό οριςμό μιασ ςυγκεκριμζνθσ ζκδοςθσ τθσ HTML ι 
XHTML). τον παρόν ιςτότοπο χρθςιμοποιικθκε θ XHMTL 1.0 Transi-
tional, όπωσ φαίνεται ςτθ 2θ γραμμι (Ξϊδικασ 1. 1). Θ διλωςθ αυτι 
πρζπει να είναι το πρϊτο πράγμα που υπάρχει ςε ζνα κείμενο με HTML 
ςτοιχεία, πριν τθν ετικζτα <html> (και μετά τθν ζναρξθ του session). 

Εν ςυνεχεία, δθλϊνονται τα μεταδεδομζνα. Αυτά είναι δεδομζνα 
(πλθροφορίεσ) ςχετικά με άλλα δεδομζνα. Πια ετικζτα <meta> παρζχει 
μεταδεδομζνα ςχετικά με το ζγγραφο HTML (XHTML ςτθν περίπτωςι 
μασ). Σα μεταδεδομζνα δεν εμφανίηονται ςτθν ςελίδα, αλλά αναλφονται 
από τθ μθχανι. Σα ςτοιχεία αυτά χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για να κα-
κορίςουν τθν περιγραφι τθσ ςελίδασ, λζξεισ-κλειδιά, τον ςυντάκτθ του 
εγγράφου, το ςετ χαρακτιρων και άλλα μεταδεδομζνα. Σα μεταδεδομζ-
να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα προγράμματα περιιγθςθσ 
(πϊσ να εμφανίςουν το περιεχόμενο ι επαναφόρτωςθ τθσ ςελίδασ), τισ 
μθχανζσ αναηιτθςθσ (λζξεισ-κλειδιά) ι άλλεσ υπθρεςίεσ ιςτοφ. Ρα ςθ-
μειωκεί ότι το ςετ χαρακτιρων πρζπει να είναι UTF-8 και ςε ςυνδυαςμό 
με αυτό θ κωδικοποίθςθ κάκε αρχείου HTML, PHP και Javascript κα 
πρζπει να είναι UTF-8 χωρίσ BOM, για να εμφανίηονται ςωςτά τα ελλθ-
νικά. Παρακάτω δθλϊνεται ο τίτλοσ τθσ ςελίδασ, ο οποίοσ φαίνεται ςτθν 
καρτζλα του προγράμματοσ περιιγθςθσ. Επίςθσ, υπάρχει ζνασ ςφνδε-
ςμοσ προσ εξωτερικό αρχείο του ςυςτιματοσ, τφπου φφλλων ςτυλ, με 
όνομα style.css που δίνει τθν εμφάνιςθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ςυςτι-
ματοσ. Όλα αυτά τα ςτοιχεία περικλείονται μζςα ςτθν ετικζτα <head>. 

1.         if(isset($_COOKIE['cookname']) && isset($_COOKIE['cookpass']) && !fil-
ter_input(INPUT_COOKIE, 'cookname', FILTER_SANITIZE_STRING) === false && 
!filter_input(INPUT_COOKIE, 'cookpass', FILTER_SANITIZE_STRING) === false) 
2.         { 
3.             $_SESSION['username'] = $_COOKIE['cookname']; 
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4.             $_SESSION['password'] = $_COOKIE['cookpass']; 
5.             //redirect to home page 
6.             header("location: login_check.php"); 
7.             exit(); 

Ξϊδικασ 1. 2: Index.php – ζλεγχοσ cookies 

Γίνεται ζνασ ζλεγχοσ για το αν είναι ενεργά τα cookies "cookname" και 
"cookpass" τα οποία αποκθκεφουν το όνομα χριςτθ και το ςυνκθματικό 
ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ τςεκάρει το κουτάκι "Remember me", ό-
πωσ κα δοφμε λίγο παρακάτω. Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου 
τα οποία αποκθκεφονται ςτον φυλλομετρθτι μασ κατά τθν πλοιγθςι 
μασ ςτο διαδίκτυο. κοπόσ τουσ είναι να ειδοποιοφν τον ιςτότοπο που 
επιςκζπτεται ο χριςτθσ, για τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτά του. υ-
νικωσ περιγράφουν ςτοιχεία μασ όπωσ όνομα χριςτθ (username) και 
ςυνκθματικό πρόςβαςθσ (password) με ςκοπό κατά τθν επίςκεψι μασ 
ςτον ίδιο ιςτότοπο αργότερα, να μασ "κυμάται" και να μθν χρειάηεται να 
ςυνδεκοφμε και πάλι Αν λοιπόν τα ςυγκεκριμζνα cookies είναι ενεργά, 
τότε αποκθκεφουμε τθν τιμι τουσ ςτα αντίςτοιχα sessions. Ο λόγοσ που 
αποκθκεφουμε τισ τιμζσ των cookies ςε sessions είναι ότι τα τελευταία 
αποκθκεφονται ςτον διακομιςτι, ςε αντίκεςθ με τα πρϊτα που αποκθ-
κεφονται ςτθ μθχανι του πελάτθ, κακιςτϊντασ τα αςφαλζςτερα. Οι 
πραγματικζσ τιμζσ αποκρφπτονται από τον πελάτθ, και μποροφμε να ε-
λζγξουμε πότε τα δεδομζνα κα λιξουν και δε κα ιςχφουν πλζον. Αν ιταν 
όλα βαςιςμζνα ςε cookies, ζνασ χριςτθσ κα μποροφςε να τροποποιιςει 
τα δεδομζνα των cookies του και ςτθ ςυνζχεια να ςτείλει διάφορα αιτι-
ματα ςτον ιςτότοπο. Για περαιτζρω αςφάλεια, εκτόσ από τον ζλεγχο που 
γίνεται για το αν είναι κενά τα cookies, περνάνε επίςθσ από ζνα φίλτρο 
τθσ PHP (filter_input) που κα εξθγιςουμε ςτθν αμζςωσ επόμενθ παρά-
γραφο. 

1. <form id="login" name="login" method="post" action= "login_check.php"> 
2. <label for="username">Όνομα χριςτθ (username):</label>  
3. <input id="username" name="username" class="text" value=""/> <br></br> 
4. <label for="password">υνκθματικό (password):</label>  
5. <input id="password" name="password" type="password" class="text" val-
ue=""/><br></br> 
6. <input type="checkbox" name="remember"/> Remember Me  
7. <div class="sep"></div> 
8. <button type="submit" class="ok">Είςοδοσ</button> 
9. <!-- get the value of error message that is given in login validation and return 
it respectively --> 
10. <?php 
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11. if( isset($_SESSION['MSG_ARR']) && is_array($_SESSION['MSG_ARR']) 
&& count($_SESSION['MSG_ARR']) >0 )  
12. { 
13. foreach($_SESSION['MSG_ARR'] as $msg)  
14. { 
15. if ($msg == 'φάλμα φνδεςθσ. Πρζπει να ειςάγετε το Όνομα χριςτθ 
και το υνκθματικό.') 
16. {     
17. echo '<div class="n_warning">'; 
18. echo '<p>',$msg,'</p>';  
19. echo '</div>'; 
20. unset($_SESSION['MSG_ARR']); 
21. } 
22. } 
23. }                     
24. ?> 
25. </form>     

Ξϊδικασ 1. 3: Index.php – δθμιουργία φόρμασ 

 

Εν ςυνεχεία όπωσ φαίνεται παραπάνω, δθμιουργοφμε τθν φόρμα ό-
που ο επιςκζπτθσ  του ιςτοχϊρου ειςάγει τα ςτοιχεία του. Δίνουμε τθν 
δυνατότθτα ςτον χριςτθ να παραμείνει ςυνδεδεμζνοσ ακόμα κι αν κλεί-
ςει τον φυλλομετρθτι, μζςω ενόσ checkbox με όνομα "remember". Ζ-
πειτα, όπωσ κα δοφμε αμζςωσ μετά, αν τα ςτοιχεία είναι εςφαλμζνα τό-
τε αποςτζλλεται ζνα μινυμα ςφάλματοσ από το login_check.php ςτο 
αρχείο index.php. το τελευταίο (Ξϊδικασ 1. 3, γραμμι 11) ελζγχουμε αν 
είναι ενεργό το session που περιζχει το μινυμα, το προβάλλουμε με τθν 
κατάλλθλθ μορφοποίθςθ και απενεργοποιοφμε το session.  Πε άλλα λό-
για αν τα ςτοιχεία δεν είναι ςωςτά, ο χριςτθσ ανακατευκφνεται και πάλι 
ςτθν ίδια ςελίδα index, όπου εμφανίηεται το μινυμα. 

Σα δεδομζνα τθσ φόρμασ αποςτζλλονται ςτο αρχείο login_check.php 
όπου γίνεται ο κατάλλθλοσ ζλεγχοσ.  

1. //connect to database 
2. include 'dbase/connect.php'; 
3.  
4. //set the timezone to Athens 
5. date_default_timezone_set('Europe/Athens'); 
6.  
7. if (isset($_SESSION['username']) && isset($_SESSION['password'])) 
8. { 
9.      $username = $_SESSION['username']; 
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10. $password = $_SESSION['password']; 
11. } 
12. else 
13. { 
14. //get the user input values from the index login form  
15. $username = filter_input(INPUT_POST, 'username', FIL-
TER_SANITIZE_STRING); 
16. $password = filter_input(INPUT_POST, 'password', FIL-
TER_SANITIZE_STRING); 
17. } 
18.  
19. if($username == '' || $password == '')  
20. { 
21. $msg_arr[] = 'φάλμα φνδεςθσ. Πρζπει να ειςάγετε το Όνομα χρι-
ςτθ και το υνκθματικό.'; 
22. $msgflag = true; 
23. } 

Ξϊδικασ 1. 4: Login_check.php – ζλεγχοσ ειςόδου 

 

Αρχικά γίνεται Include το αρχείο connect.php, ςτο οποίο ορίηονται οι 
παράμετροι για τθν ςφνδεςθ με τθν MySQL και τθν βάςθ δεδομζνων  
uexam. Οι παράμετροι αυτοί διαφζρουν ανάλογα με τον Server ςτον 
οποίο "ςτεγάηεται" ο ιςτόχωροσ και το username και password που χρθ-
ςιμοποιοφνται για τθν ςφνδεςθ με τθ MySQL. Ο τυπικόσ κϊδικασ ςτθν 
περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται το XAMPP ςτον ίδιο υπολογιςτι που 
βρίςκονται όλα τα αρχεία του ςυςτιματοσ φαίνεται παρακάτω. Δθμι-
ουργοφμε λοιπόν ζνα νζο αντικείμενο PDO με τισ παρακάτω παραμζ-
τρουσ και το αποκθκεφουμε ςτθ μεταβλθτι $dbconn. Αξιοςθμείωτο εί-
ναι ότι κζτουμε το ςετ χαρακτιρων ίςο με utf8 για να αποκθκεφονται 
ςωςτά τα ελλθνικά γράμματα. 

1. // Connection data (host, database, username, password) 
2. $dbhost = 'localhost'; 
3. $dbase = 'uexam'; 
4. $dbuser = 'root'; 
5. $dbpass = 'pass'; 
6.  
7. try 
8. { 
9.   $dbconn= new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbase", $dbuser, 
$dbpass); 
10. $dbconn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 



87 
 

11.  
12. // Set UTF-8 encoding  
13. $dbconn->exec("set names utf8");  
14. } 
15.  
16. catch (PDOException $e)  
17. { 
18. echo 'Connection to the database failed:' . $e->getMessage(); 
19. } 

Ξϊδικασ 1. 5: Connect.php 

 

Πίςω ςτο login_check.php, ελζγχονται λοιπόν τα sessions και ςε περί-
πτωςθ που είναι ιδθ ενεργά (πράγμα που ςθμαίνει ότι ο χριςτθσ ςυν-
δζκθκε προθγουμζνωσ ςτθ ςελίδα επιλζγοντασ τθν λειτουργία "Re-
member me" και ζχοντασ κλείςει τθ ςελίδα δίχωσ να αποςυνδεκεί, ανα-
κατευκφνκθκε απευκείασ ςτο αρχείο login_check.php τθν επόμενθ φορά 
που τθν επιςκζφτθκε) αποκθκεφονται οι τιμζσ τουσ ςτισ ανάλογεσ μετα-
βλθτζσ, όπωσ φαίνεται παραπάνω. Διαφορετικά διαβάηονται οι τιμζσ 
των δεδομζνων που ειςιγαγε ο χριςτθσ, αφοφ περάςουν από ζνα φίλ-
τρο που ελζγχει αν προζρχονται όντωσ από τθ μζκοδο POST και αν είναι 
τφπου string. Αν είναι κενζσ, τότε αποκθκεφεται ςε ζναν πίνακα το μι-
νυμα ςφάλματοσ και κζτουμε τθν αντίςτοιχθ ςθμαία ίςθ με true (αλθ-
κι).  

1. else  
2. { 
3.     //select user login values 
4.     $query = $dbconn->prepare("SELECT type, username, password FROM us-
ers WHERE BINARY username= :uname AND BINARY password= :passw"); 
5.     $query->bindParam(':uname', $username); 
6.     $query->bindParam(':passw', $password); 
7.     $query->execute(); 
8.     $rows = $query->fetch(PDO::FETCH_NUM); 
9.      if($rows > 0)  
10. { 
11. //pass the login values to Session 
12. $_SESSION['username'] = $rows[1]; 
13. $_SESSION['password'] = $rows[2]; 
14. //get the login date and time 
15. $_SESSION['login_datetime'] = date('Y-m-d | H:i'); 
16. //set the remember me cookie 
17. if(isset($_POST['remember'])) 
18. { 
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19. setcookie("cookname", $_SESSION['username'], time()+60*60*24, 
"/"); 
20. setcookie("cookpass", $_SESSION['password'], time()+60*60*24, "/"); 
21. } 
22. if ($rows[0] == 1) 
23. { 
24. //go to admin home page 
25. header("location: admin.php"); 
26. exit(); 
27. } 
28. else 
29. { 
30. //get the login date and time 
31. header("location: student.php"); 
32. exit(); 
33. } 
34. } 
35. else 
36. { 
37. $msg_arr[] = 'φάλμα φνδεςθσ. Πρζπει να ειςάγετε το Όνομα χρι-
ςτθ και το υνκθματικό.'; 
38. $msgflag = true; 
39. } 
40. } 
41.  
42. if($msgflag)  
43. { 
44. $_SESSION['MSG_ARR'] = $msg_arr; 
45. session_write_close(); 
46. $dbconn = null; 
47. //redirect to home page 
48. header("location: index.php"); 
49. exit(); 
50. } 

Ξϊδικασ 1. 6: Login_check.php – δθμιουργία cookies 

 

Διαφορετικά αναηθτοφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων τα χαρακτθριςτικά 
του χριςτθ που αντιςτοιχεί ςτα δεδομζνα που ειςιγαγε. Αν γίνει αντι-
ςτοίχιςθ και υπάρχει όντωσ κάποιοσ χριςτθσ με αυτά τα ςτοιχεία (user-
name και password), τότε αποκθκεφονται τα χαρακτθριςτικά του ςε με-
ταβλθτζσ session. Αν επιπλζον είχε τςεκαριςτεί το κουτάκι "Remember 
me", τότε τα sessions αυτά αποκθκεφονται ςε cookies (τα οποία όπωσ 
είδαμε ελζγχονται ςτο index.php).  Σα ςυγκεκριμζνα cookies ορίηονται 
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να ζχουν διάρκεια ιςχφοσ 1 μζρα (60 δευτερόλεπτα * 60 λεπτά * 24 ϊ-
ρεσ), ζκτοσ αν ο χριςτθσ αποςυνδεκεί, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. 
Ζπειτα αν το πεδίο type του πίνακα Users ςτθ βάςθ δεδομζνων, το ο-
ποίο φανερϊνει τον τφπο του χριςτθ, είναι ίςο με 1, τότε ο χριςτθσ εί-
ναι διαχειριςτισ και ανακατευκφνεται ςτθν κεντρικι ςελίδα του. Διαφο-
ρετικά είναι απλόσ χριςτθσ (δθλαδι φοιτθτισ) και ανακατευκφνεται 
ςτθν δικι του αρχικι ιςτοςελίδα.  

Αν δε γίνει αντιςτοίχιςθ με κάποιον υπαρκτό χριςτθ, αυτό ςθμαίνει 
ότι τα ςτοιχεία που ζδωςε ο επιςκζπτθσ του ιςτοτόπου ιταν λανκαςμζ-
να, οπότε και πάλι αποκθκεφεται ζνα μινυμα λάκουσ ςτον πίνακα 
msg_arr[] και ορίηεται θ μεταβλθτι msgflag ωσ true. Αν λοιπόν είναι ο-
ριςμζνθ αυτι θ μεταβλθτι, πράγμα που πρακτικά ςθμαίνει ότι ζχει γίνει 
κάποιο λάκοσ κατά τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ (είτε δεν ειςιχκθκαν δεδο-
μζνα ι ιταν εςφαλμζνα), τότε αποκθκεφεται το ειδοποιθτικό μινυμα ςε 
ζνα session, τερματίηεται θ ςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων και ο χρι-
ςτθσ ανακατευκφνεται πίςω ςτθν αρχικι ςελίδα (index.php) όπου τυπϊ-
νεται το μινυμα, με τον τρόπο που είδαμε παραπάνω. 

3.2.2 Σεχνικϋσ αςφϊλειασ 
 

Όπωσ είδαμε ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο, ςε οριςμζνα ςθμεία του 
κϊδικα χρθςιμοποιιςαμε τθν ςυνάρτθςθ filter_input [20]. Αυτι παίρνει 
μια μεταβλθτι διαβάηοντασ τον τφπο τθσ και τθν φιλτράρει με διάφορεσ 
μεκόδουσ "απολφμανςθσ" (sanitization). Σο φιλτράριςμα μαηί με τθν ε-
πικφρωςθ δεδομζνων, είναι τρόποι για να αποφφγουμε τθν αποδοχι 
επιβλαβϊν δεδομζνων από τον χριςτθ.  

Όταν οι χριςτεσ αποςτζλλουν τα δεδομζνα, κα πρζπει να βεβαιω-
κοφμε ότι ζχουν δϊςει κάτι που περιμζναμε. Για παράδειγμα, κα πρζ-
πει να βεβαιωκοφμε ότι τα δεδομζνα ενόσ αρικμθτικοφ πεδίου είναι 
όντωσ αρικμόσ ι ότι τα δεδομζνα ενόσ αλφαρικμθτικοφ πεδίου είναι 
τφπου string. Αυτόσ ο ζλεγχοσ είναι κυρίωσ απαραίτθτοσ κατά τθ ςφνδε-
ςθ του χριςτθ κακϊσ πρζπει να γίνεται πιςτοποίθςθ ενόσ φυςικοφ 
προςϊπου που δε μποροφμε ποτζ να εμπιςτευτοφμε. Όπωσ κα δοφμε 
αργότερα ςε αυτό το κεφάλαιο, χρειάηεται επίςθσ, να δοκεί προςοχι 
ςτα δεδομζνα που καταχωρεί ο φοιτθτισ κατά τθν διάρκεια τθσ εξζτα-
ςθσ, ιδιαίτερα ςτισ απαντιςεισ ελεφκερου κειμζνου και ςτα μθνφματα 
που αποςτζλλει προσ τον κακθγθτι. Κα πρζπει να ςιγουρευτοφμε ότι 
δεν υπάρχει τίποτα απροςδόκθτο ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Ξυρίωσ, κα 
πρζπει να ελζγξουμε ότι τα πεδία που δεν πρζπει να ζχουν οποιοδιπο-
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τε περιεχόμενο HTML δεν περιζχουν πραγματικά HTML. Αυτό το πετυ-
χαίνουμε με το φίλτρο FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS που κακαρίηει 
το κείμενο που ειςάγει ο χριςτθσ από τουσ ειδικοφσ χαρακτιρεσ τθσ 
HTML. 

Σο να βεβαιωκοφμε ότι ζχουν υποβλθκεί δεδομζνα που είναι απαλ-
λαγμζνα από απροςδόκθτο περιεχόμενο είναι μόνο το μιςό κομμάτι τθσ 
αςφάλειασ. Κα πρζπει επίςθσ, να τα επικυρϊςουμε, δθλαδι να ςιγου-
ρευτοφμε ότι περιζχουν τιμζσ με τισ οποίεσ μποροφμε πραγματικά να 
εργαςτοφμε. Για παράδειγμα αν αναμζνουμε ζναν αρικμό μεταξφ 1 και 
10, κα πρζπει να ελζγξουμε αυτι τθν τιμι. Πε το ίδιο ςκεπτικό μια εί-
ςοδοσ θμερομθνίασ κα πρζπει να βρίςκετε ςτθν επιτρεπτι περιοχι τι-
μϊν, όπωσ είδαμε ςτισ περιπτϊςεισ χριςθσ του κεφαλαίου 2. Σο ίδιο 
ιςχφει και για όλουσ τουσ άλλουσ ελζγχουσ των φορμϊν. Τπάρχει upload 
αρχείου; Κα πρζπει να βεβαιωκοφμε ότι ζχει ζναν αναμενόμενο τφπο 
και το κατάλλθλο μζγεκοσ. 

Πια ακόμθ τεχνικι αςφάλειασ, θ οποία αποτελεί τθν πιο αποτελε-
ςματικι μορφι "εξυγίανςθσ" για τθν αποτροπι τθσ SQL injection είναι θ 
παραμετροποίθςθ χρθςιμοποιϊντασ PDO [21]. Χρθςιμοποιϊντασ πα-
ραμετροποιθμζνα ερωτιματα, το ερϊτθμα είναι διαχωριςμζνο από τα 
δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να απομακρυνκεί θ απειλι τθσ SQL injection πρϊ-
τθσ τάξθσ. Θ SQL injection είναι μια τεχνικι όπου οι κακόβουλοι χριςτεσ 
μποροφν να κάνουν "ζνεςθ" (injection) εντολζσ SQL ςε μια πρόταςθ 
SQL, μζςω μιασ ειςόδου (input) τθσ ιςτοςελίδασ. Οι εντολζσ SQL που ζ-
χουν προζλκει από ζνεςθ μποροφν να αλλάξουν τθν διλωςθ SQL και να 
κζςουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια τθσ εφαρμογισ. Όμωσ με τθ ςωςτι 
εφαρμογι τθσ PDO, χρθςιμοποιϊντασ ζτοιμεσ δθλϊςεισ (prepared 
statements), αντί για τα ίδια τα δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται ςφμβολα 
"κράτθςθσ κζςθσ" αυτϊν, οπότε δεν μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν επι-
πλζον πλθροφορίεσ ςτθ διλωςθ. Πια τυπικι διλωςθ SQL με χριςθ 
PDO ζχει τθν παρακάτω ςφνταξθ. 

1. $current_datetime = date('Y-m-d H:i:s'); 
2.                      
3. $test = $_GET['tid']; 
4.  
5. //select the test only if it's still available 
6. $query = $dbconn->prepare("SELECT * FROM tests WHERE id= :tid AND 
start_date<= :cdate AND finish_date>= :cdate"); 
7. $query->bindParam(':tid', $test); 
8. $query->bindParam(':cdate', $current_datetime); 
9. $query->execute(); 
10. $rows = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
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Ξϊδικασ 1. 7: Παράδειγμα χριςθσ PDO 

 

Αρχικά χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ prepare, θ οποία ετοιμάηει τθν 
διλωςθ για εκτζλεςθ και επιςτρζφει ζνα αντικείμενο τθσ διλωςθσ. Θ 
τελευταία περιζχει ςφμβολα "κράτθςθσ κζςθσ" των μεταβλθτϊν (place-
holders), όπωσ είπαμε. Εν ςυνεχεία με τθν μζκοδο bindParam ςυνδζου-
με τα ςφμβολα αυτά με τισ πραγματικζσ μεταβλθτζσ και τελικά εκτε-
λοφμε τθν διλωςθ. 

Πετά από αυτι τθν μικρι παρζνκεςθ, ςυνεχίηουμε με τθν επεξιγθςθ 
των βαςικότερων ςθμείων του κϊδικα των ςελίδων διαχείριςθσ, οι ο-
ποίεσ αποτελοφν το βαςικότερο κομμάτι τθσ εργαςίασ και αυτό που δθ-
μιουργικθκε πρϊτο. 

3.3  ελύδεσ διαχεύριςησ – ονοματολογύα  
 

Πριν αναλφςουμε τον κϊδικα των αρχείων του τίτλου, είναι πρζπον 
να αναφζρουμε εν ςυντομία τθν ονοματολογία των αρχείων που δθμι-
ουργιςαμε. Ξάκε ςελίδα που προςφζρει και μια λειτουργία είναι 
γραμμζνθ ςε ξεχωριςτό αρχείο. Σα αρχεία που αφοροφν τισ ςελίδεσ του 
διαχειριςτι ξεκινάνε με τον χαρακτιρα "a" (admin). Οι ςελίδεσ επιςκό-
πθςθσ των αντικειμζνων τελειϊνουν με ζνα "v" (view). Οι ςελίδεσ που 
αφοροφν τθν επεξεργαςία των αντικειμζνων ζχουν ζνα "e" (edit) ςτο 
τζλοσ, ενϊ αν είναι ςελίδα προεπιςκόπθςθσ προθγοφνται οι χαρακτιρεσ 
"pr" (preview). Όςεσ ςελίδεσ χρθςιμοποιοφν Javascript για εμφάνιςθ 
ενόσ ι περιςςοτζρων drop-down menu καλοφν ζνα αρχείο που ξεκινά 
με τθ λζξθ "display" (εμφάνιςε). Πε το ίδιο ςκεπτικό όπου χρθςιμοποι-
είτε Ajax για λιψθ ι και εμφάνιςθ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο 
(π.χ. κάκε ζνα δευτερόλεπτο) καλείται ζνα αρχείο που ζχει μπροςτά τθ 
λζξθ "get" (λάβε). Σα αρχεία που περιζχουν τον κϊδικα που εκτελεί τθν 
προςκικθ ενόσ αντικειμζνου ξεκινοφν με "add" (πρόςκεςε), όςα εκτε-
λοφν διαγραφι "delete" (διζγραψε), ενϊ για αφαίρεςθ ςτοιχείου (π.χ. 
επιςυναπτόμενου) ξεκινοφν με "remove" (αφαίρεςε). Παρομοίωσ όςα 
αρχεία ξεκινοφν με τθ λζξθ "update" (ανανζωςε), αφοροφν τον κϊδικα 
που επεξεργάηεται και ανανεϊνει ζνα ιδθ υπάρχον αντικείμενο. Παρα-
κάτω ξεκινά θ ανάλυςθ του κϊδικα του αρχείου admin.php, ςτο οποίο 
δθμιουργείται θ αρχικι ςελίδα του διαχειριςτι. Ζπειτα κα ςυνεχίςουμε 
με τα αρχεία που καλοφνται απ’ το πρϊτο. 
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3.3.1 Admin.php και admin_session_check.php 
 

τθ κεντρικι ςελίδα του διαχειριςτι το πρϊτο πράγμα που διαβάηει 
ο φυλλομετρθτισ είναι ζνα εξωτερικό αρχείο, το ad-
min_session_check.php. Αυτό το αρχείο είναι το πρϊτο πράγμα που πε-
ριλαμβάνεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του διαχειριςτι και εκεί γίνεται ο πα-
ρακάτω ζλεγχοσ για το αν οι τιμζσ των sessions που αποκθκεφτθκαν ςτο 
αρχείο login_check.php αντιςτοιχοφν όντωσ ςε διαχειριςτι και όχι ςε 
οποιονδιποτε άλλο χριςτθ. 

1.  //select user login values 
2. $query = $dbconn->prepare("SELECT type, aem, first_name, last_name, id 
FROM users WHERE BINARY username= :uname AND BINARY password= 
:passw"); 
3. $query->bindParam(':uname', $_SESSION['username']); 
4. $query->bindParam(':passw', $_SESSION['password']); 
5. $query->execute(); 
6. $rows = $query->fetch(PDO::FETCH_NUM); 
7.  
8. if ($rows[0] == 1) 
9. { 
10. //pass the login values to Session 
11. $_SESSION['type'] = $rows[0]; 
12. $_SESSION['aem'] = $rows[1]; 
13. $_SESSION['first_name'] = $rows[2]; 
14. $_SESSION['last_name'] = $rows[3]; 
15. $_SESSION['user_id'] = $rows[4]; 
16. $dbconn = null; 
17. } 
18. else 
19. { 
20. //redirect to student home page 
21. header("location: student.php"); 

Ξϊδικασ 1. 8: Admin.php – ζλεγχοσ τιμϊν sessions 

 

Διαβάηονται λοιπόν τα χαρακτθριςτικά του χριςτθ από τθν βάςθ δε-
δομζνων ςφμφωνα με τισ τιμζσ του username και password που ζχουν 
τα sessions και αν ο τφποσ ζχει τιμι ίςθ με 1, τότε ο χριςτθσ παραμζνει 
ςτθ ςελίδα του διαχειριςτι και αποκθκεφονται ςε session ο τφποσ του, 
το ΑΕΠ του, το ονοματεπϊνυμό του και το id του. Αλλιϊσ (ο τφποσ του 
είναι ίςοσ με 0) είναι ζνασ φοιτθτισ που προςπακεί να προςπελάςει τθ 
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ςελίδα, οπότε δε του επιτρζπεται θ πρόςβαςθ και ανακατευκφνεται 
αμζςωσ ςτθ δικι του κεντρικι ςελίδα.  

Ζπειτα κάνουμε include(περιλαμβάνουμε) τον κϊδικα που εμφανίηει 
τθν κεφαλίδα του ιςτοτόπου, με το αρχείο admin_header.php, το οποίο 
περιλαμβάνεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του διαχειριςτι. τθν κεφαλίδα α-
ναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του χριςτθ, κακϊσ και θ ιδιότθτά του 
(κακολικόσ ι απλόσ διαχειριςτισ/ κακθγθτισ), ανάλογα με τθν τιμι που 
ζχει θ ςτακερά $_SESSION*‘type’+ που ορίςτθκε προθγουμζνωσ. 

1. <div class="left">         
2.         <p>Χριςτθσ:  
3.         <strong> 
4.         <!-- display the user name --> 
5.         <?php  
6.              echo $_SESSION['first_name']." ".$_SESSION['last_name'];  
7.              if ($_SESSION['type']==1 && $_SESSION['aem']==0) 
8.              { echo " (Ξακολικόσ διαχειριςτισ)"; } 
9.              else if ($_SESSION['type']==1 && $_SESSION['aem']!=0) 
10. { echo " (Ξακθγθτισ)"; } 
11. ?> 
12. </strong>  
13. <!-- logout with warning message --> 
14.  [ <a href="logout.php" title="Logout" onclick="return confirm('Σα δε-
δομζνα τα οποία ζχετε ςυμπλθρϊςει ςε φόρμεσ κα χακοφν ςε περίπτωςθ που 
ΔΕΡ επιβεβαιϊςατε τθν προςκικθ τουσ. Είςτε ςίγουροι ότι κζλετε να αποςυν-
δεκείτε;')">Αποςφνδεςθ</a> ] 
15. </p> 
16. </div> 
17. <div class="right"> 
18. <div class="align-right"> 
19. <p>Σελευταία είςοδοσ: 
20. <strong> 
21. <!-- display the login date time --> 
22. <?php  
23. echo $_SESSION['login_datetime'];  
24. ?> 
25. </strong> 
26. </p> 

Ξϊδικασ 1. 9: Admin_header.php 

 

Επίςθσ, δίπλα από αυτά τα ςτοιχεία δθμιουργοφμε ζνα ςφνδεςμο για 
τθν αποςφνδεςθ του χριςτθ, θ οποία ςυνοδεφεται από ζνα μινυμα 
από τον περιθγθτι Λςτοφ, το οποίο προειδοποιεί τον χριςτθ ότι ςε πε-
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ρίπτωςθ που δεν ολοκλιρωςε τθν προςκικθ δεδομζνων ςε οποιαδιπο-
τε από τισ φόρμεσ του ιςτοτόπου, τα δεδομζνα κα χακοφν. Για να το κα-
ταφζρουμε αυτό, καλοφμε μια  ςυνάρτθςθ ςυμβάντοσ (όταν πατιςει ο 
χριςτθσ τον ςφνδεςμο), τθν return confirm, και ο χριςτθσ οδθγείται ςτο 
αρχείο logout.php. Εκεί καταςτρζφονται όλεσ οι μεταβλθτζσ ςε sessions, 
λιγουν τα cookies και γίνεται ανακατεφκυνςθ ςτθν αρχικι ςελίδα, όπωσ 
φαίνεται παρακάτω. 

1. <?php 
2. session_start(); 
3. session_destroy(); 
4. if(isset($_COOKIE['cookname']) && isset($_COOKIE['cookpass'])){ 
5. setcookie("cookname", "", time()-60*60*24, "/"); 
6. setcookie("cookpass", "", time()-60*60*24, "/"); 
7. } 
8.  
9. header ("Location: index.php"); 
10. exit(); 
11. ?> 

Ξϊδικασ 1. 10: Logout.php 

 
Ζπειτα περιλαμβάνουμε το αρχείο που εμφανίηει το μενοφ ςτα αρι-

ςτερά τθσ ςελίδασ και το οποίο κα αναλφςουμε ςτθν αμζςωσ επόμενθ 
παράγραφο. Από τθν αρχι τθσ παραγράφου μζχρι αυτό το ςθμείο, ο 
κϊδικασ είναι επαναλαμβανόμενοσ ςε κάκε αρχείο που χρθςιμοποιεί-
ται για τισ ςελίδεσ του διαχειριςτι. Από κει και πζρα αυτό που αλλάηει 
είναι το περιεχόμενο που διαφζρει ανάλογα με τθν λειτουργία που 
προςφζρει θ κάκε ςελίδα. Βζβαια να μθν ξεχάςουμε ότι πάντα πριν το 
κφριο ςϊμα (<body>) τθσ ςελίδασ, περιλαμβάνεται το εξωτερικό αρχείο 
style.css, το οποίο βρίςκεται ςτον φάκελο του ςυςτιματοσ με όνομα 
"css" και κρίναμε ότι δεν είναι απαραίτθτο να το αναλφςουμε ςτθν πα-
ροφςα διπλωματικι, κακϊσ είναι αρκετά ευκολονόθτο για κάποιον που 
ζχει βαςικζσ γνϊςεισ CSS. 

Ζπειτα ςτο βαςικό μζροσ (div με αναγνωριςτικό id=’main’) τθσ ςελί-
δασ αυτισ, αλλά και κάκε άλλθσ ςελίδασ που περιλαμβάνει μια φόρμα 
ι γενικά μια λειτουργία, αναγράφεται μια ςφντομθ περιγραφι ςχετικά 
με τθν λειτουργία που προςφζρει θ ςελίδα. 

1. <div id="main"> 
2.  
3. <div class="full_w">  
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4. <div class="h_title"><b>I-EXAMS</b> | Πενοφ Διαχείριςθσ</div>  
5. <p align="justify"> 
6. Ξαλϊσ ιρκατε ςτισ ςελίδεσ <b>Διαχείριςθσ</b>.  
7. <br/><br/> 
8. Εδϊ ο διαχειριςτισ μπορεί να προςκζςει και να τροποποιιςει τισ πλθροφο-
ρίεσ των μακθμάτων, των ενοτιτων, των ερωτιςεων και των διαγωνιςμάτων. 
Ππορεί επιπλζον να ελζγξει τισ απαντιςεισ των μακθτϊν και τισ βακμολογίεσ 
ενόσ τεςτ,  
9. κακϊσ επίςθσ να ελζγξει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ απαντιςεισ τουσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ. Ακόμα μπορεί να τροποποιιςει τον διακζςιμο χρόνο 
εξζταςθσ για κάκε φοιτθτι ξεχωριςτά.  
10. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ανϊνυμθσ εξζταςθσ με τθν ζκδοςθ ει-
δικϊν κωδικϊν που παραδίδονται εκτυπωμζνοι ςτουσ φοιτθτζσ. 
11. <br/><br/> 
12. Ππορείτε να ξεκινιςετε με τθν προςκικθ των προαναφερκζντων 
ςτοιχείων χρθςιμοποιϊντασ το μενοφ διαχείριςθσ ςτα αριςτερά. 
13. </p>  
14. </div>  

Ξϊδικασ 1. 11: Admin.php – κυρίωσ ςϊμα 

 

3.3.2 Admin_sidebar.html και get_numof_ftext_mesges.php 
 

4 <!-- Link to jquery class if not already included--> 
5 <script type="text/javascript"> 
6 if(typeof jQuery == 'undefined'){ 
7 document.write('<script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.3.2.js"></'+'script>'); 
8 } 
9 </script> 
10  
11 <div id="sidebar"> 
12 <?php 
13   //if the user has global authority 
14   if ($_SESSION['aem'] == 0) 
15   { 
16  ?>     
17 <div class="box"> 
18 <div class="h_title">Διαχείριςθ των <b>τμθμάτων</b></div> 
19 <ul> 
20 <li class="b2"><a class="icon add_page" href="adepartment.php">Προςκικθ 
τμθμάτων</a></li> 
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Ξϊδικασ 1. 12: Admin_sidebar.html – διάκριςθ αντικειμζνων διαχείρι-
ςθσ 

το αρχείο admin_sidebar.html ελζγχουμε αν ζχει ςυμπεριλθφκεί 
ιδθ (ςτο <head>  τθσ ςελίδασ) θ βιβλιοκικθ JQuery και αν όχι τότε τθν 
ςυμπεριλαμβάνουμε ςτο αρχείο. Θ jQuery είναι μια 
βιβλιοκικθ JavaScript ςχεδιαςμζνθ να απλοποιιςει τθν υλοποίθςθ ςε-
ναρίων (scripting) ςτθ πλευρά του πελάτθ (client-side) τθσ HTML. Είναι 
ελεφκερο λογιςμικό και ςε αυτό το ςθμείο είναι αναγκαία διότι όπωσ 
κα δοφμε αμζςωσ μετά χρθςιμοποιοφμε τθν ςυνάρτθςι τθσ, $.ajax(), θ 
οποία εκτελεί ζνα αςφγχρονο αίτθμα AJAX. Θ τελευταία *η] είναι θ τζχνθ 
τθσ ανταλλαγισ δεδομζνων με τον διακομιςτι και θ ενθμζρωςθ ενόσ 
μζρουσ τθσ ιςτοςελίδασ - χωρίσ επαναφόρτωςθ ολόκλθρθσ τθσ ςελίδασ. 
Εδϊ, όπωσ βλζπουμε ςτθ παραπάνω εικόνα, αν θ τιμι τθσ μεταβλθτισ 
$_SESSION*‘aem’+ (θ οποία ορίςτθκε ςτο admin_session_check.php) εί-
ναι ίςθ με 0, τότε εμφανίηουμε τισ επιπλζον επιλογζσ ςτο μενοφ για τον 
κακολικό διαχειριςτι. Παρακάτω ςτο ίδιο αρχείο κζλουμε να εμφανί-
ηουμε ςε πραγματικό χρόνο, τον αρικμό των εκκρεμϊν απαντιςεων ε-
λεφκερου κειμζνου και των μθνυμάτων.  

1. <li class="b1"><a class="icon photo" href="aexamv.php">Ενεργόσ ζλεγχοσ 
εξζταςθσ</a></li> 
2. <script type="text/javascript"> 
3.   $(document).ready(function(){ 
4.   setInterval(function(){ 
5.              $.ajax({ 
6.               type:"GET", 
7.               url:"get_numof_ftext_mesges.php", 
8.               data:{action:"shownumber"}, 
9.               success:function(data){ 
10. $("#messages_freetext").html(data); 
11. }                                     
12. }); 
13. }, 1000); 
14. }); 
15. </script> 
16. <div id="messages_freetext"></div> 

Ξϊδικασ 1. 13: Admin_sidebar. html – εμφάνιςθ αρικμοφ μθνυμάτων 
και απαντιςεων ελεφκερου κειμζνου 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
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Αυτό γίνεται με τθ βοικεια τθσ AJAX. Δθμιουργοφμε μια ςυνάρτθςθ 
που εκτελείται κάκε 1000 millisecond = 1 second (Ξϊδικασ 1. 13, γραμ-
μι 13). Θ ςυνάρτθςθ καλεί ζνα αςφγχρονο αίτθμα AJAX το οποίο λαμ-
βάνει δεδομζνα (το output, με τθν κατάλλθλθ μορφοποίθςθ) που πα-
ράγονται ςτο αρχείο get_numof_ftext_mesges.php και τα εμφανίηει ςτο 
<div> με id= "messages_freetext" (Ξϊδικασ 1. 13, γραμμζσ 10 και 16).   

1. $grade_mark = '%#%'; 
2. $answer_null = ''; 
3.      
4. //see if all the free text questions where unanswered or not 
5. if ($_SESSION['aem'] == 0) 
6. { 
7.       $query0 = $dbconn->prepare("SELECT question_sequence, an-
swer_sequence FROM testsequences WHERE answer_sequence NOT LIKE 
:grade_mark AND answer_sequence!= :empty"); 
8.          $query0->bindParam(':grade_mark', $grade_mark); 
9.          $query0->bindParam(':empty', $answer_null); 
10.  $query0->execute(); 
11.  $rows0 = $query0->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
12. } 
13. else  
14. { 
15. //if the admin is a teacher, show only his items 
16. $query0 = $dbconn->prepare("SELECT testse-
quences.question_sequence, testsequences.answer_sequence FROM testse-
quences INNER JOIN tests ON testsequences.test_id = tests.id WHERE testse-
quences.answer_sequence NOT LIKE :grade_mark AND testse-
quences.answer_sequence!= :empty AND tests.instructor_id= :uid"); 
17. $query0->bindParam(':grade_mark', $grade_mark); 
18. $query0->bindParam(':empty', $answer_null); 
19. $query0->bindParam(':uid', $_SESSION['user_id']); 
20. $query0->execute(); 
21. $rows0 = $query0->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                         
22. } 

Ξϊδικασ 1. 14: Get_numof_ftext_mesges.php – αναηιτθςθ αποτελε-
ςμάτων με αβακμολόγθτεσ απαντιςεισ 

 

ε αυτό το αρχείο κάνουμε μια αναηιτθςθ ςτον πίνακα Testse-
quences τθσ βάςθσ δεδομζνων, όπου το πεδίο answer_sequence δεν εί-
ναι κενό και δεν περιζχει τον χαρακτιρα #. Όπωσ κα δοφμε αρκετά πα-
ρακάτω, αυτόσ ο χαρακτιρασ ειςάγεται δίπλα ςτθν απάντθςθ ελεφκε-
ρου κειμζνου για να δθλϊςει ότι ζχει βακμολογθκεί. Πε αυτό τον τρό-
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πο αναηθτοφμε τισ απαντιςεισ που δεν ζχουν ακόμα βακμολογθκεί και 
όπωσ βλζπουμε επαναλαμβάνουμε το ερϊτθμα SQL δφο φορζσ, μια για 
κάκε περίπτωςθ ρόλου χριςτθ (κακολικόσ ι απλόσ διαχειριςτισ). 

1. $answered_freetext = 0; 
2. foreach ($rows0 as $questions) 
3. { 
4.         $questions_array = rtrim($questions['question_sequence'], ","); 
5.         $questions_array = explode(",", $questions_array); 
6.         $answer_array = rtrim($questions['answer_sequence'], "|"); 
7.         $answer_array = explode("|", $answer_array); 
8.         foreach ($questions_array as $qid) 
9.         { 
10. //get the type of the question 
11. $query01 = $dbconn->prepare("SELECT type FROM questions WHERE 
id= :qid"); 
12. $query01->bindParam(':qid', $qid); 
13. $query01->execute(); 
14. $rows01 = $query01->fetch(PDO::FETCH_NUM); 
15. //count the free text answers 
16. if ($rows01[0] == 'ελεφκερο κείμενο') 
17. { 
18. foreach ($answer_array as $ans) 
19. { 
20. $qid_ans = explode(">", $ans, 2); 
21. $question_id = $qid_ans[0]; 
22. //if the question's answer is found 
23. if ($question_id == $qid) 
24. { 
25. $answered_freetext = $answered_freetext + 1; 
26. } 
27. } 
28. }     
29. } 
30. } 

Ξϊδικασ 1. 15: Get_numof_ftext_mesges.php – καταμζτρθςθ αβακμο-
λόγθτων απαντιςεων 

 

Αφοφ βροφμε τα αποτελζςματα, προχωράμε με τθν καταμζτρθςθ των 
απαντιςεων ελεφκερου κειμζνου (που δεν ζχουν απαντθκεί). Αυτόσ ο 
κϊδικασ κα γίνει πιο κατανοθτόσ μόλισ δείξουμε πωσ αποκθκεφονται 
ςτθ βάςθ οι ερωτιςεισ που επιλζχτθκαν ςτθν εξζταςθ και οι απαντιςεισ 
τουσ. τθν αρχι λοιπόν αφαιροφμε από τα string των ερωτιςεων και 
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απαντιςεων τα διαχωριςτικά τουσ (το κόμμα και θ κάκετθ γραμμι α-
ντίςτοιχα) και περνάμε κάκε τιμι ςε ζναν πίνακα (Ξϊδικασ 1. 15, γραμ-
μζσ 4-7). Ζπειτα για κάκε id των ερωτιςεων τθσ εξζταςθσ ελζγχουμε τον 
τφπο τθσ ερϊτθςθσ. Αν αυτόσ είναι ελεφκερο κείμενο, τότε ψάχνουμε 
ςτον πίνακα των απαντιςεων να βροφμε μια αντιςτοίχιςθ ςτο id τθσ 
ερϊτθςθσ. Αν αυτι βρεκεί, ςθμαίνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ελεφ-
κερου κειμζνου απαντικθκε (αλλά δε βακμολογικθκε ακόμα), οπότε 
αυξάνουμε τθν μεταβλθτι $answered_freetext κατά 1. Πε αυτό τον 
τρόπο βρίςκουμε πόςεσ ςυνολικά απαντιςεισ ελ/ρου κειμζνου υπάρ-
χουν ςε κάκε αποτζλεςμα και εμφανίηουμε αυτό τον αρικμό ςτο μενοφ 
ςτα αριςτερά τθσ ςελίδασ όπωσ φαίνεται ςτον κϊδικα παρακάτω. 

1. if ($answered_freetext == 0)  
2. {  
3. echo '<li class="b1"><a class="icon report" 
href="afreetextv.php">Απαντιςεισ ελ/ρου κειμζνου: 0</a></li>'; 
4. } 
5. else 
6. { 
7. echo '<li class="b1"><a class="icon report" 
href="afreetextv.php">Απαντιςεισ ελ/ρου κειμζνου: <font col-
or="red">'.$answered_freetext.'</font></a></li>'; 
8. }  

Ξϊδικασ 1. 16: Get_numof_ftext_mesges.php – εμφάνιςθ αποτελεςμά-
των 

 

Αν υπάρχει ζςτω και μία αβακμολόγθτθ ερϊτθςθ, τότε εμφανίηεται 
με κόκκινα γράμματα ο ςυνολικόσ αρικμόσ. Πε απλοφςτερο τρόπο βρί-
ςκουμε και τα ςυνολικά μθνφματα που ζχουν ςτείλει οι φοιτθτζσ και τα 
προβάλουμε κι αυτά κάκε 1 δευτερόλεπτο με τθ βοικεια τθσ AJAX όπωσ 
είδαμε προθγουμζνωσ. 

Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ αρχικι ςελίδα του διαχειριςτι, κα προχωρι-
ςουμε ςτισ ςελίδεσ διαχείριςθσ των αντικειμζνων (κακθγθτζσ, ερωτι- 
ςεισ, διαγωνίςματα κ.τ.λ.). υγκεκριμζνα κα γίνει ανάλυςθ μόνο οριςμζ-
νων ςελίδων που ο κϊδικασ τουσ είναι ςθμαντικόσ για να κατανοθκοφν 
οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. Σα αρχεία που κα παραλείψουμε περιζ-
χουν κϊδικα παρόμοιο με τα προθγοφμενα, οπότε δεν είναι απαραίτθτθ 
θ ανάλυςι τουσ. 



100 
 

3.2.3 Aprofessor.php και add_professor.php 
 

το αρχείο aprofessor.php δθμιουργοφμε τθ φόρμα προςκικθσ ενόσ 
νζου κακθγθτι. Επειδι κάκε αντικείμενο από δω και πζρα ςυνδζεται με 
τον κακθγθτι που το προςκζτει, ζτςι ϊςτε κάκε κακθγθτισ να μπορεί 
να δει μόνο τα δικά του, κα αποκθκεφουμε ςτθ βάςθ δεδομζνων το id 
του χριςτθ που το πρόςκεςε (πίνακασ Users) και ζχει ονοματεπϊνυμο 
(fist_name, last_name) ίδιο με αυτό που υπάρχει ςτον πίνακα Profes-
sors. Γι’ αυτό τον λόγο, ο κακθγθτισ που προςτίκεται κα πρζπει να είναι 
υπαρκτι οντότθτα του πίνακα Users. Ζτςι αν τα πεδία first_name και 
last_name που ειςάγει ο διαχειριςτισ δεν αντιςτοιχοφν ςε υπαρκτό 
χριςτθ, τότε παράγουμε ζνα προειδοποιθτικό μινυμα, όπωσ φαίνεται 
παρακάτω ςτο αρχείο add_professor.php, το οποίο επεξεργάηεται τα 
δεδομζνα που ειςιχκθςαν. ε αυτι περίπτωςθ γίνεται ανακατεφκυνςθ 
πίςω ςτθν ίδια ςελίδα, θ οποία εξετάηει τθν τιμι του session που κρα-
τάει το μινυμα και αναλόγωσ το εμφανίηει. 

1. <!-- get the value of error message that is given during the form check and 
return it respectively --> 
2. <?php  
3. if( isset($_SESSION['MSG_ARR']) && is_array($_SESSION['MSG_ARR']) && 
count($_SESSION['MSG_ARR']) >0 )  
4. { 
5. foreach($_SESSION['MSG_ARR'] as $msg)  
6. { 
7. if ($msg == 'Αυτόσ ο κακθγθτισ είναι ιδθ καταχωρθμζνοσ.' || $msg == 
'Αυτόσ ο κακθγθτισ δεν είναι χριςτθσ του ςυςτιματοσ.') 
8. { 
9. echo '<div class="n_error">'; 
10. echo '<p>',$msg,'</p>';  
11. echo '</div>'; 
12. unset($_SESSION['MSG_ARR']); 
13. } 

Ξϊδικασ 1. 17: Aprofessor.php – εμφάνιςθ μθνυμάτων 

 

Παρακάτω ςτο ίδιο αρχείο δθμιουργοφμε τθ φόρμα, θ οποία με το πά-
τθμα του κουμπιοφ προςκικθσ (<button type="submit">) αποςτζλλει τα 
τθν είςοδο του χριςτθ ςτο αρχείο add_professor.php μζςω τθσ μεκό-
δου HTTP POST.  
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φμφωνα με αυτι τθ μζκοδο (που δεν αναλφεται ςτον κϊδικα του 
αρχείου), πριν το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτείλει τισ πλθροφορίεσ, τισ 
κωδικοποιεί το χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφςτθμα που ονομάηεται κωδικο-
ποίθςθ URL (URL encoding). ε αυτι τθ διαδικαςία, τα ηεφγθ ονομάτων/ 
τιμϊν ενϊνονται με το ςφμβολο "=" και τα διάφορα ηεφγθ χωρίηονται με 
το "&" (π.χ. όνομα1=τιμι1&όνομα2=τιμι2&όνομα3 = τιμι3). Σα κενά 
αντικακιςτοφνται από τον χαρακτιρα "+" και οποιοιδιποτε άλλοι μθ 
αλφαρικμθτικοί χαρακτιρεσ  αντικακιςτοφνται με δεκαεξαδικζσ τιμζσ. 
Πόλισ κωδικοποιθκοφν οι πλθροφορίεσ αποςτζλλονται ςτο διακομιςτι 
με τθ εκάςτοτε μζκοδο (GET ι POST).  Θ μζκοδοσ POST μεταβιβάηει 
πλθροφορίεσ μζςω κεφαλίδων HTTP (HTTP headers). Οι πλθροφορίεσ 
κωδικοποιοφνται όπωσ μόλισ αναφζρκθκε και ειςάγονται ςε μια κεφα-
λίδα που λζγεται QUERY_STRING. Επίςθσ, οι πλθροφορίεσ που απο-
ςτζλλονται με αυτι τθ μζκοδο δεν είναι ορατζσ ςτουσ άλλουσ και δεν 
ζχουν όριο ςτθν ποςότθτα προσ αποςτολι. Σζλοσ, είναι δυνατι οι απο-
ςτολι και λιψθ τουσ μόνο από ζνα αρχείο, ςε αντίκεςθ με τθ μζκοδο 
GET, θ οποία ςτζλνει τα δεδομζνα μζςω του URL και ζτςι μπορεί να τα 
μεταβιβάςει ςε πολλαπλζσ ςελίδεσ. 
 

1. <div class="element"> 
2. <label for="username">Username: </br>(μόλισ ςυμπλθρωκεί κα εμφανι-
ςτοφν αυτόματα τα ςτοιχεία των παρακάτω πεδίων)</label> 
3. <input id="username" name="username" maxlength="30" size="30"/> 
4. </div> 
5.                          
6. <script type="text/javascript">     
7. $(document).ready(function(){ 
8. setInterval(function(){ 
9. var username = document.getElementById('username').value; 
10. if (username){  
11. $.ajax({ 
12. type:"GET", 
13. url:"get_full_name.php?uname=" + username, 
14. data:{action:"showresults"}, 
15. dataType: 'json', 
16. success:function(data){ 
17. $('#first_name').val(data.first_name); 
18. $('#last_name').val(data.last_name); 
19. }                                     
20. }); 
21. } 
22. }, 100); 
23. }); 
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24. </script> 

Ξϊδικασ 1. 18: Aprofessor.php – αυτόματθ εμφάνιςθ ςτοιχείων 

 

Σο επόμενο βιμα είναι θ δθμιουργία των πεδίων ειςαγωγισ δεδομζ-
νων. Για τθ διευκόλυνςθ του διαχειριςτι, ϊςτε να ειςάγει όντωσ ζναν 
υπαρκτό χριςτθ ωσ κακθγθτι, υπάρχει το πεδίο "username". ε αυτό ο 
διαχειριςτισ μπορεί να ειςάγει προαιρετικά το όνομα χριςτθ του κακθ-
γθτι και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ςτθ βάςθ δεδομζνων να εμφανι-
ςτοφν αυτόματα τα πεδία "first_name" και "last_name" (ονοματεπϊνυ-
μο). Αυτό γίνεται και πάλι με τθ βοικεια τθσ jQUERY AJAX. Ξάκε 0.1 
δευτερόλεπτα  (100 millieseconds) εκτελείται ο παραπάνω κϊδικασ Ja-
vaScript, ο οποίοσ το πρϊτο πράγμα που κάνει είναι να διαβάςει τθν τι-
μι του πεδίου "username" και να τθν ανακζςει τθν μεταβλθτι var (Ξϊ-
δικασ 1. 18, γραμμι 9). Ζπειτα, αν θ μεταβλθτι αυτι είναι οριςμζνθ και 
δεν είναι κενι (Ξϊδικασ 1. 18, γραμμι 10) καλείται θ ςυνάρτθςθ $.ajax() 
θ οποία ςτζλνει τθν τιμι ςτο url που αντιςτοιχεί ςτο αρχείο 
get_full_name.php μζςω τθσ μεκόδου GET. Εκεί λαμβάνει τα δεδομζνα 
με τον παρακάτω τρόπο, και τα αποκθκεφει ςε ζνα πίνακα που κωδικο-
ποιείται ςτθ μορφι JSON (Javascript Object Notation). Επί τθσ ουςίασ 
είναι μια ςφνταξθ για τθν αποκικευςθ και ανταλλαγι δεδομζνων, με 
τρόπο οργανωμζνο και εφκολο ςτθ πρόςβαςθ. Λδιαίτερθ προςοχι πρζ-
πει να δϊςουμε ςτο γεγονόσ ότι ςτισ παραμζτρουσ τθσ ςυνάρτθςθσ 
$.ajax() προςκζτουμε τθν ζκφραςθ datatype: 'json', ϊςτε να αποκωδι-
κοποιθκοφν ςωςτά τα δεδομζνα (Ξϊδικασ 1. 18, γραμμι 15). 

1. //get username value from ajax 
2. $username = $_GET['uname']; 
3.  
4.     if ($username != '') 
5.     { 
6.         $query = $dbconn->prepare("SELECT first_name, last_name FROM users 
WHERE username= :uname"); 
7.         $query->bindParam(':uname', $username); 
8.         $query->execute(); 
9.         $rows = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
10. if ($query->rowCount() > 0)  
11. { 
12. echo json_encode(array('first_name' => 
$rows['first_name'],'last_name' => $rows['last_name'])); 
13. } 
14. else 
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15. { 
16. echo json_encode(array('first_name' => '','last_name' => '')); 
17. } 
18. } 
19. else 
20. { 
21. echo json_encode(array('first_name' => '','last_name' => '')); 

Ξϊδικασ 1. 19: Get_full_name.php 

 

Αναηθτοφμε λοιπόν το όνομα και το επίκετο του χριςτθ ςτον οποίο 
ανικει το username που πλθκτρολόγθςε ο διαχειριςτισ. Αν βρεκεί απο-
τζλεςμα, το μετατρζπουμε ςε πίνακα JSON. Αν πάλι όχι (ι αν για κάποιο 
λόγο θ τιμι του username είναι κενι), τότε αποκθκεφουμε κενζσ τιμζσ 
ςτον πίνακα (Ξϊδικασ 1. 19, γραμμζσ 16, 21). Πίςω ςτο αρχείο aprofes-
sor.php μόλισ θ μζκοδοσ GET επιςτρζψει τα δεδομζνα επιτυχϊσ, εμφα-
νίηουμε το όνομα ςτο πεδίο "first_name" και το επίκετο ςτο 
"last_name" αντίςτοιχα (Ξϊδικασ 1. 18, γραμμζσ 16-18). 

Πόλισ ο διαχειριςτισ πατιςει το κουμπί "Προςκικθ" είναι θ ϊρα για 
τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων που υπζβαλε, με ςκοπό να προςτεκοφν 
ςτθ βάςθ δεδομζνων. τον κϊδικα του αρχείου add_professor.php που 
φαίνεται παρακάτω, αρχικά χρθςιμοποιοφμε τθν ςυνάρτθςθ trim τθσ 
PHP για να εξαλείψουμε τα κενά και άλλουσ ανεπικφμθτουσ χαρακτι-
ρεσ από τθν είςοδο. Αν αυτι αποτελείται από κενζσ μεταβλθτζσ, τότε 
δεν προχωράμε ςτθν προςκικθ, αλλά δθμιουργοφμε το ανάλογο προ-
ειδοποιθτικό μινυμα που κα εμφανιςτεί ςτθν αρχικι φόρμα ζπειτα 
από ανακατεφκυνςθ προσ αυτι. 

1. //get the user input values from the add professor form  
2. $fname = trim($_POST['first_name']); 
3. $lname = trim($_POST['last_name']); 
4.  
5. if($fname == '' || $lname == '')  
6. { 
7.     $msg_arr[] = 'Πρζπει να ςυμπλθρϊςετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.'; 
8.     $msgflag = true; 
9. } 

Ξϊδικασ 1. 20: Add_professor.php – ζλεγχοσ κενισ ειςόδου 
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τθ ςυνζχεια αναηθτοφμε ςτθ βάςθ αν υπάρχει ζνα τουλάχιςτον id που 
να αντιςτοιχεί ςε υπάρχον κακθγθτι, ζτςι ϊςτε να εμφανίςουμε και 
πάλι το κατάλλθλο μινυμα (Ξϊδικασ 1. 21, γραμμζσ 2-11). Αν ο κακθγθ-
τισ που προςτζκθκε είναι νζοσ, ελζγχουμε πρϊτα αν είναι υπαρκτόσ 
χριςτθσ του ςυςτιματοσ (Ξϊδικασ 1. 21, γραμμζσ 15-19), ϊςτε να μθ 
δθμιουργθκεί το πρόβλθμα που αναφζραμε νωρίτερα ςτθν παράγρα-
φο. Αν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο αποκθκεφουμε ςτον πίνακα $msg_arr[] 
ζνα προειδοποιθτικό μινυμα. Διαφορετικά, αν δε τυχαίνει κάτι από τα 
προθγοφμενα, προςκζτουμε τελικά τα ςτοιχεία του κακθγθτι ςτον πί-
νακα Professors και αποκθκεφουμε ζνα μινυμα επιβεβαίωςθσ (Ξϊδικασ 
1. 21, γραμμζσ 28-33). Θ τελευταία κίνθςθ είναι θ ανακατεφκυνςθ ςτθ 
ςελίδα aprofessor.php όπου προβάλλεται το εκάςτοτε μινυμα. 

1. //see if there is already a row with the same value in database 
2.     $query = $dbconn->prepare("SELECT id FROM professors WHERE 
first_name= :fname AND last_name= :lname"); 
3.     $query->bindParam(':fname', $fname); 
4.     $query->bindParam(':lname', $lname); 
5.     $query->execute(); 
6.     $rows = $query->fetch(PDO::FETCH_NUM); 
7.     if($query->rowCount() > 0)  
8.     { 
9.          $msg_arr[] = 'Αυτόσ ο κακθγθτισ είναι ιδθ καταχωρθμζνοσ.'; 
10. $msgflag = true; 
11. } 
12. else 
13. {     
14. //check if this first name and last name belong to an existing user 
15. $query10 = $dbconn->prepare("SELECT id FROM users WHERE 
first_name= :fname AND last_name= :lname"); 
16. $query10->bindParam(':fname', $fname); 
17. $query10->bindParam(':lname', $lname); 
18. $query10->execute(); 
19. $rows10 = $query10->fetch(PDO::FETCH_NUM); 
20. if($query10->rowCount() == 0)  
21. { 
22. $msg_arr[] = 'Αυτόσ ο κακθγθτισ δεν είναι χριςτθσ του ςυςτιματοσ.'; 
23. $msgflag = true; 
24. } 
25. else 
26. {         
27. //insert new department values 
28. $query1 = $dbconn->prepare("INSERT INTO professors 
(first_name,last_name) VALUES (:fname,:lname)"); 
29. $query1->bindParam(':fname', $fname); 
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30. $query1->bindParam(':lname', $lname); 
31. $query1->execute(); 
32. $msg_arr[] = 'Σα δεδομζνα καταχωρικθκαν επιτυχϊσ.'; 
33. $msgflag = true; 

Ξϊδικασ 1. 21: Add_professor.php – ζλεγχοι αποδεκτϊν ςτοιχείων 

 

ε αυτό το ςθμείο κα προςπεράςουμε τισ λειτουργίεσ τθσ επιςκόπθ-
ςθσ, επεξεργαςίασ και διαγραφισ των επόμενων αντικειμζνων και κα 
περάςουμε κατευκείαν ςτθ διαχείριςθ των ερωτιςεων, ςτθν προςκικθ 
τουσ πιο ςυγκεκριμζνα. 

3.2.4 Aquestion.php, aquestion_upload.php και down-
load_csv.php 

 

το αρχείο aquestion.php, υπάρχουν 2 ξεχωριςτζσ φόρμεσ. Πια για 
τθ προςκικθ πολλαπλϊν ερωτιςεων (πολλαπλισ επιλογισ), μζςω ενόσ 
αρχείου CSV, και μια για τθν προςκικθ μίασ ερϊτθςθσ ξεχωριςτά (πολ-
λαπλισ επιλογισ ι ελεφκερου κειμζνου. 

1. <form enctype="multipart/form-data" id="upload" name="upload" ac-
tion="aquestion_upload.php" method="post"> 
2. <div class="element"> 
3. <a href="#csv_download">Ξατζβαςμα προτφπου CSV</a> 
4. </div> 
5. <div class="element"> 
6. <label for="csv">Ανζβαςμα CSV με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ: 
</br></br>(μάκθμα, κατθγορία, ενότθτα, ερϊτθςθ, ςωςτι επιλογι/ απάντθςθ, 
επιλογι 2, επιλογι 3, επιλογι 4, επιλογι 5, αρικμόσ δυςκολίασ, γλϊς-
ςα)</br></br>Σο διαχωριςτικό πρζπει να είναι το , (κόμμα)</label> 
7. <input name="qupload" type="file" /><br></br> 
8. <button type="submit" class="add">Προςκικθ</button> 
9. <button type="reset" class="cancel">Ακφρωςθ</button> 

Ξϊδικασ 1. 22: Aquestion.php – φόρμα προςκικθσ πολλαπλϊν ερωτι-
ςεων 

 

Θ πρϊτθ φόρμα φαίνεται παραπάνω. Πια παράμετροσ ςτον οριςμό 
τθσ φόρμασ που πρζπει να ςυμπεριλθφκεί είναι θ  enc-
type="multipart/form-data".  Αυτό είναι απαραίτθτο όταν χρθςιμοποι-
οφνται φόρμεσ που ζχουν ζλεγχο για ανζβαςμα αρχείων, μζςω του 
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ςτοιχείου <input type= "file "/> (Ξϊδικασ 1. 22, γραμμι 7). Είναι μια κω-
δικοποίθςθ που επιτρζπει ολόκλθρα αρχεία (κακϊσ και πρόςκετεσ πλθ-
ροφορίεσ που τα ςυνοδεφουν, όπωσ το μζγεκόσ τουσ) να ςυμπεριλθφ-
κοφν ςτα δεδομζνα που αποςτζλλονται με τθ μζκοδο POST. Εδϊ ορί-
ςαμε τθν τιμι που αντιςτοιχεί ςτο χαρακτθριςτικό ονόματοσ τθσ ειςό-
δου ίςθ με "qupload". Επίςθσ, ςε αυτό το ςθμείο δθμιουργοφμε και ζνα 
εςωτερικό ςφνδεςμο προσ το κατζβαςμα του προτφπου CSV. Πε τον 
όρο "εςωτερικό" εννοοφμε  ότι ανακατευκφνει ςε ζνα μζροσ τθσ ίδιασ 
ςελίδασ, για το οποίο κα εξθγιςουμε περιςςότερα παρακάτω. Αυτό γί-
νεται με τθν κλαςικι διλωςθ <a href> βάηοντασ μια δίεςθ (#) δίπλα απ’ 
το όνομα του ςτοιχείου ςτο οποίο κα κατευκυνκεί θ ςελίδα (Ξϊδικασ 1. 
22, γραμμι 3). Ασ δοφμε λοιπόν τι γίνεται ςτο βαςικό μζροσ του αρχείου 
aquestion_upload.php.  

1. $file = $_FILES['qupload']['tmp_name']; 
2. $filename = $_FILES['qupload']['name']; 
3. $filesize = $_FILES['qupload']['size']; 
4. $filetype = $_FILES['qupload']['type']; 
5.  
6. $row=0; 
7. //if the type is csv 
8. if ($filetype == 'text/csv') 
9. { 
10. if($file != NULL) 
11. { 
12. //if the size doesn't exceed 5Mb 
13. if ($filesize <= 5000000) 
14. { 
15. //connect to database 
16. include 'dbase/connect.php'; 
17. $fp=fopen($file, "r"); 
18. //initiate the counter of failed questions 
19. $failed_upload = 0;             
20. while (($data = fgetcsv ($fp, 2050, ',')) !== FALSE) 
21. { 
22. $row++; 
23. $_SESSION['row'][$row] = $row; 
24. $type = 'πολλαπλισ επιλογισ' ; 
25. $subject = trim($data[0]) ; 
26. $category = trim($data[1]) ; 
27. $topic = trim($data[2]) ; 
28. $question = trim($data[3]) ; 
29. $choice1 = trim($data[4]) ; 
30. $choice2 = trim($data[5]) ; 
31. $choice3 = trim($data[6]) ; 
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32. $choice4 = trim($data[7]) ; 
33. $choice5 = trim($data[8]) ; 
34. $difficulty = trim($data[9]) ; 
35. $language = trim($data[10]) ; 
36. $answer = 1;         

Ξϊδικασ 1. 23: Aquestion_upload.php – άνοιγμα ειςόδου 

Τπάρχει μια κακολικι μεταβλθτι τθσ PHP που ονομάηεται $_FILES. 
Αυτι θ μεταβλθτι είναι ζνασ διςδιάςτατοσ πίνακασ που διατθρεί όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με προςτικζμενο αρχείο. Ζτςι λαμβά-
νουμε και αποκθκεφουμε τισ ακόλουκεσ 4 μεταβλθτζσ που παράγει θ 
PHP για το αρχείο "qupload" (Ξϊδικασ 1. 23, γραμμζσ 1-4): 

 $_FILES['qupload']['tmp_name'] – το αρχείο που ανζβθκε ςτον 
προςωρινό φάκελο του διακομιςτι. 

 $_FILES['qupload']['name'] – το πραγματικό όνομα του ανεβαςμζ-
νου αρχείου. 

 $_FILES['qupload']['size] – το μζγεκοσ ςε bytes του ανεβαςμζνου 
αρχείου. 

 $_FILES['qupload']['type] – ο τφποσ του ανεβαςμζνου αρχείου ςε 
μορφι MIME (Multi-Purpose Internet Mail Extensions). 

Εν ςυνεχεία χρθςιμοποιοφμε τθν ςυνάρτθςθ fopen για να ανοίξουμε 
το αρχείο που ανζβθκε, εφόςον ςιγουρευτοφμε ότι είναι όντωσ αρχείο 
csv, μθ κενό και δε ξεπερνά ςε μζγεκοσ τα 5Mb (Ξϊδικασ 1. 23, γραμμζσ 
8-17). Εδϊ θ παράμετροσ "r" ςθμαίνει "read only", δθλαδι ότι το αρχείο 
κα διαβαςτεί μόνο και δε κα τροποποιθκεί. Ζπειτα μζςω τθσ ςυνάρτθ-
ςθσ fgetcsv αναλφουμε κάκε γραμμι του ανοιχτοφ αρχείου, θ οποία ζ-
χει ωσ διαχωριςτικό το κόμμα και δε ξεπερνά τουσ 2050 χαρακτιρεσ (λί-
γο παραπάνω απ’ το ςυνολικό μζγεκοσ μιασ γραμμισ ςφμφωνα με το 
μζγεκοσ του κάκε πεδίου ςτθ βάςθ δεδομζνων, ςυν τα αυτάκια και τα 
κόμματα). Θ ςυνάρτθςθ αποκθκεφει κάκε πεδίο μιασ γραμμισ ςτον πί-
νακα $data. Ζτςι αποκθκεφουμε κάκε πεδίο ςε μεταβλθτζσ. Παρακάτω 
γίνονται διάφοροι ζλεγχοι για κάκε γραμμι αν λείπουν δεδομζνα ςε 
κάποιο πεδίο, αν θ ερϊτθςθ είναι ιδθ καταχωρθμζνθ ι αν το όνομα 
του μακιματοσ, τθσ κατθγορίασ ι τθσ ενότθτασ είναι λανκαςμζνα. Αν 
ςυμβαίνει κάτι τζτοιο τότε αποκθκεφουμε το αντίςτοιχο μινυμα ςε ζνα 
πίνακα και ενθμερϊνουμε ζνα μετρθτι αποτυχθμζνων γραμμϊν του 
CSV (Ξϊδικασ 1. 24, γραμμζσ 3-5) 

1. else  
2. { 
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3. $failed_upload = $failed_upload + 1; 
4. $msg_arr[] = 'Σο μάκθμα, θ κατθγορία ι θ ενότθτα τθσ γραμμισ 
'.$_SESSION['row'][$row].' είναι λανκαςμζνα: '.$_SESSION['question'][$row]; 
5. $msgflag = true; 
6. } 
7. } 
8. }           

9. if ($failed_upload > 0) 
10. { 
11. $_SESSION['rows'] = $row; 
12. $_SESSION['failed_upload'] = $failed_upload; 
13. $_SESSION['success_upload'] = $row - $failed_upload; 
14. $msg_arr[] = 'Από τισ '.$_SESSION['rows'].' ερωτιςεισ, ειςιχκθςαν οι 
'.$_SESSION['success_upload'].' επιτυχϊσ, ενϊ οι '.$_SESSION['failed_upload'].' 
είχαν προβλιματα.'; 
15. $msgflag = true; 
16. } 

Ξϊδικασ 1. 24: Aquestion_upload.php – μινυμα αποτυχθμζνων εγγρα-
φϊν 

 

Αν υπάρχει ζςτω και μία αποτυχθμζνθ γραμμι, τότε παράγουμε ζνα 
μινυμα που ενθμερϊνει τον διαχειριςτι πόςεσ ερωτιςεισ προςτζκθκαν 
επιτυχϊσ και πόςεσ είχαν πρόβλθμα από τισ ςυνολικζσ (Ξϊδικασ 1. 24, 
γραμμζσ 11-15). 

Ασ εξθγιςουμε τϊρα πωσ καταςκευάηεται το πρότυπο CSV που ανα-
φζραμε λίγο νωρίτερα. τον κϊδικα του αρχείου aquestion.php ςτθν 
δεφτερθ φόρμα υπάρχει το παρακάτω ςθμείο (Ξϊδικασ 1. 25) 

1. //create the csv link 
2. function csv_link()  
3. {                                 
4. if (document.getElementById('s_id').value && docu-
ment.getElementById('s_id').value != " " && docu-
ment.getElementById('c_id').value && document.getElementById('c_id').value 
!= " " && document.getElementById('top_id').value && docu-
ment.getElementById('difty').value && document.getElementById('difty').value 
!= " " && document.getElementById('lang').value && 
document.getElementById('lang').value != " ") 
5. { 
6. var subvalue = document.getElementById('s_id').value; 
7. var catvalue = document.getElementById('c_id').value; 
8. var topvalue = document.getElementById('top_id').value; 
9. var difty = document.getElementById('difty').value; 
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10. var lang = document.getElementById('lang').value; 
11. var link_text = "Ξατζβαςμα"; 
12. var link = "download_csv.php?sid=" + subvalue + "&cid=" + catvalue + 
"&topid=" + topvalue + "&difty=" + difty + "&lang=" + lang; 
13. document.getElementById("csv_download").innerHTML = '<label 
for="csv_download">Πρότυπο CSV:</label><a href="'+link+'">'+link_text+'</a>'; 
14. } 
15. else 
16. { 
17. document.getElementById("csv_download").innerHTML = '<label 
for="csv_download">Πρότυπο CSV:</label><div id="csv_warning" 
class="n_warning"><p>Πρζπει να επιλζξετε το μάκθμα, τθν κατθγορία, τθν ενό-
τθτα, το επίπεδο δυςκολίασ και τθν γλϊςςα για να γίνει διακζςιμοσ ο ςφνδε-
ςμοσ.</p></div>'; 
18. }         
19. } 

Ξϊδικασ 1. 25: Aquestion.php – εμφάνιςθ προτφπου CSV 

 

Δθμιουργοφμε μια ςυνάρτθςθ με όνομα csv_link(), ςτθν οποία ελζγχου-
με αν υπάρχουν και ζχουν μθ κενζσ τιμζσ τα πεδία με id "s_id, c_id, 
top_id, difty" και "lang" που αντιςτοιχοφν ςτο μάκθμα, τθν κατθγορία, 
τθν ενότθτα, τθ δυςκολία και τθ γλϊςςα. ε αυτι τθν περίπτωςθ λοιπόν, 
αποκθκεφουμε τισ τιμζσ αυτϊν των πεδίων ςε μεταβλθτζσ με τθ διλωςθ 
"var μεταβλητή = document.getElementById('πεδίο').value;" (Ξϊδικασ 1. 
25, γραμμζσ 6-10). Ζχοντασ αυτζσ τισ τιμζσ δθμιουργοφμε τον ςφνδεςμο 
προσ το αρχείο download_csv.php (το οποίο παράγει το πρότυπο CSV), 
όπου δίνουμε ωσ παραμζτρουσ τισ προθγοφμενεσ μεταβλθτζσ (Ξϊδικασ 
1. 25, γραμμι 12). Σελικά εμφανίηουμε τον ςφνδεςμο ςτο πεδίο με id 
"csv_download".  

Πάμε να δοφμε τϊρα πωσ παράγεται το πρότυπο αρχείο CSV. Αφοφ 
πάρουμε τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν του Ξϊδικασ 1. 25 με τθ μζκοδο GET, 
αναηθτοφμε ςτθ βάςθ δεδομζνων τα ονόματα του μακιματοσ, τθσ κατθ-
γορίασ και τθσ ενότθτασ που επζλεξε ο διαχειριςτισ ςτθ 2θ φόρμα προ-
ςκικθσ ερωτιςεων (κακϊσ οι αντίςτοιχεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν που 
λαμβάνουμε είναι τα id τουσ). τθ ςυνζχεια δθμιουργοφμε το αρχείο 
CSV με τον τρόπο που φαίνεται ςτον Ξϊδικασ 1. 26. 

1. // Output array into CSV file 
2. $output = fopen('php://output', 'w'); 
3. header('Content-Type: text/csv'); 
4. header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$filename.'"'); 
5.         // output the column headings 
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6.         if (isset($_GET['q']) && isset($_GET['ch1']) && isset($_GET['ch2']) && 
isset($_GET['ch3']) && isset($_GET['ch4']) && isset($_GET['ch5'])) 
7.         { 
8.             if ($_GET['ch1'] != '' && $_GET['ch2'] != '' && $_GET['ch3'] != '' && 
$_GET['ch4'] != '' && $_GET['ch5'] != '') 
9.             { 
10. fputcsv($output, array($rows['description'], $rows3['description'], 
$rows2['description'], $_GET['q'], $_GET['ch1'], $_GET['ch2'], $_GET['ch3'], 
$_GET['ch4'], $_GET['ch5'], $difficulty, $language)); 
11. } 
12. else  
13. { 
14. fputcsv($output, array($rows['description'], $rows3['description'], 
$rows2['description'], $_GET['q'], 'ςωςτι επιλογι/ απάντθςθ', 'επιλογι 2', 
'επιλογι 3', 'επιλογι 4', 'επιλογι 5', $difficulty, $language)); 
15. } 
16. } 
17. else 
18. { 
19. fputcsv($output, array($rows['description'], $rows3['description'], 
$rows2['description'], 'ερϊτθςθ', 'ςωςτι επιλογι/ απάντθςθ', 'επιλογι 2', 
'επιλογι 3', 'επιλογι 4', 'επιλογι 5', $difficulty, $language)); 
20. } 

Ξϊδικασ 1. 26: Download_csv.php – δθμιουργία προτφπου CSV 

 

Ανοίγουμε ζνα νζο ζγγραφο χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ fopen με 
παράμετρο "w", δθλαδι "write only" (πρόκειται να γράψουμε κάτι μζςα 
ςτο ζγγραφο). Πετά φτιάχνουμε τα κατάλλθλα headers με τα χαρακτθ-
ριςτικά του αρχείου, όπωσ τον τφπο και το όνομα, ϊςτε ο περιθγθτισ να 
ξζρει πϊσ να αντιμετωπίςει το αρχείο και πϊσ να το αποκθκεφςει ςτον 
υπολογιςτι του χριςτθ (Ξϊδικασ 1. 26, γραμμζσ 2-4). Αν ο διαχειριςτισ 
βρίςκεται ςτθ ςελίδα προςκικθσ νζασ ερϊτθςθσ, τότε ζχουμε τθν "de-
fault" (βαςικι) περίπτωςθ όπου δεν ζχουν ςταλκεί άλλεσ παράμετροι 
ςτο αρχείο. Σότε με τθν χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ fputcsv γράφουμε ςτθ 
μεταβλθτι $output (που αποτελεί το ανοιχτό ζγγραφο) τα ονόματα των 
αντικειμζνων που βρικαμε προθγουμζνωσ ςυν το επίπεδο δυςκολίασ 
και τθ γλϊςςα ςτθν οποία είναι γραμμζνθ θ νζα ερϊτθςθ, ενϊ ςυμπλθ-
ρϊνουμε τα υπόλοιπα πεδία με τθν περιγραφι τουσ (Ξϊδικασ 1. 26, 
γραμμι 19). Διαφορετικά, αν ο διαχειριςτισ είναι ςτθ ςελίδα επεξεργα-
ςίασ μιασ ερϊτθςθσ και επιχειριςει να παράγει το πρότυπο CSV, τότε 
μζςω του αντίςτοιχου κϊδικα JavaScript (παρόμοιοσ με τον κϊδικα 3.23) 
περνάμε ωσ παραμζτρουσ ςτο αρχείο download_csv.php τισ τιμζσ όλων 
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των προ-ςυμπλθρωμζνων πεδίων, είτε θ ερϊτθςθ είναι πολλαπλισ επι-
λογισ ι ελεφκερου κειμζνου (π.χ. των επιλογϊν-απαντιςεων τθσ ερϊ-
τθςθσ). Οπότε μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ isset ελζγχουμε αν ζχουν οριςτεί οι 
μεταβλθτζσ $_GET που ςτάλκθκαν ςτθ ςελίδα και ςε αυτι τθ περίπτωςθ 
τισ περιλαμβάνουμε και αυτζσ ςτο ζγγραφο CSV (κϊδικα 3.24, γραμμζσ 
6-16). 
 

3.3 ελύδεσ φοιτητών  
 

τισ επόμενεσ παραγράφουσ κα εξετάςουμε τα βαςικότερα ςθμεία 
τθσ δθμιουργίασ των λειτουργιϊν του φοιτθτι, δθλαδι τον τρόπο με τον 
οποίο αρχικοποιείται ζωσ ότου λιξει μια εξζταςθ (είτε ζχει γίνει με κα-
νονικι ςφνδεςθ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα ι ςτθ περίπτωςθ που ζγινε με 
χριςθ ενόσ token), τθν τυχαία επιλογι ερωτιςεων και επιλογϊν και το 
χρονόμετρο. 

3.3.1 Steste.php και add_answers.php 
 

Ζνασ φοιτθτισ μπορεί να ειςζλκει ςτθ ςελίδα εξζταςθσ με 2 τρόπουσ. 
Είτε ζχοντασ ςυνδεκεί με όνομα χριςτθ και ςυνκθματικό και ςτθ ςυνζ-
χεια αναηθτϊντασ και επιλζγοντασ τθν εξζταςθ ι ειςάγοντασ token ςτο 
url τθσ ςελίδασ. Κα περιγράψουμε εν ςυντομία τι γίνεται ςτισ 2 αυτζσ 
περιπτϊςεισ ςτον κϊδικα που δθμιουργεί τθν εξζταςθ, μζχρι το ςθμείο 
που επιλζγονται τυχαία οι ερωτιςεισ. Εκεί κα εξθγιςουμε τθ διαδικα-
ςία πιο αναλυτικά. Ξακϊσ λοιπόν το token περιλαμβάνει το id του δια-
γωνίςματοσ, και ςτισ 2 περιπτϊςεισ ςτο αρχείο steste.php που παράγει 
τθν ςελίδα εξζταςθσ δίνεται μζςω του url αυτό το id (με τθ μορφι 
"steste.php?tid=" ι "steste.php?tokid=", όπου tid = test id και tokid = 
token).  Αρχικά ελζγχουμε αν είναι οριςμζνθ αυτι θ τιμι (id ι token α-
ντίςτοιχα) και τθν φιλτράρουμε για να δοφμε αν είναι αρικμόσ. Αν όχι 
τότε θ εξζταςθ δε ξεκινάει καν. Διαφορετικά το πρϊτο πράγμα που γί-
νεται είναι θ διάςπαςθ του token ϊςτε να βροφμε το id του κακϊσ και 
το id του διαγωνίςματοσ.  Από κει και πζρα θ βαςικι αρχι όταν αναηθ-
τοφμε κάτι από τον πίνακα Testsequences  ι προςκζτουμε κάτι ςε αυ-
τόν είναι να διαχωρίηουμε τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιικθκε token 
από αυτι που ζγινε κανονικι ςφνδεςθ. Επίςθσ, ζχοντασ λάβει υπόψθ 
ότι υπάρχει πικανότθτα να κλείςει για κάποιο άγνωςτο λόγο το πρό-
γραμμα περιιγθςθσ ι ακόμθ και ο ίδιοσ ο υπολογιςτισ κατά τθν διάρ-
κεια μιασ εξζταςθσ, κρατάμε αποκθκευμζνεσ ςτον πίνακα Testse-
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quences κάποιεσ ςτακερζσ και μεταβλθτζσ οι οποίεσ δίνουν τθν δυνατό-
τθτα ςυνζχιςθσ τθσ εξζταςθσ από το τελευταίο ςθμείο ςτο οποίο ςτα-
μάτθςε. Αυτζσ είναι οι εξισ: 

 Seed – ζνασ τυχαία παραγόμενοσ αρικμόσ που ειςάγεται ςτθν ςυ-
νάρτθςθ rand, θ οποία επιλζγει τισ ερωτιςεισ τυχαία. Χάρθ ςτθ 
ςτακερά seed θ λίςτα των τυχαία επιλεγμζνων ερωτιςεων παρα-
μζνει ίδια κάκε φορά που αλλάηει θ ςελίδα και ο χριςτθσ προχωρά 
ςε νζα ερϊτθςθ. Αυτόσ ο αρικμόσ δεν αλλάηει κατά τθ διάρκεια 
όλθσ τθσ εξζταςθσ. 

 Page – θ ςελίδα ςτθν οποία βρίςκεται ο φοιτθτισ. Αυτι είναι απα-
ραίτθτθ επειδι χρθςιμοποιείται ωσ όριο ςτθν εμφάνιςθ τθσ λίςτασ 
των τυχαίων ερωτιςεων. Π.χ. ςτθ δεφτερθ ςελίδα ο κϊδικασ κα 
εμφανίςει μία ερϊτθςθ ξεκινϊντασ από τθν ερϊτθςθ 1 (αρικμόσ 
ςελίδασ – 1) τθσ τυχαίασ λίςτασ (δεδομζνου ότι θ λίςτα ξεκινά απ’ 
το 0).  Θ ςελίδα αυξάνεται κατά 1 κάκε φορά που υποβάλλεται μια 
απάντθςθ και ορίηεται ξανά ωσ 1 κάκε φορά που ολοκλθρϊνεται 
ζνασ βρόγχοσ, δθλαδι όταν εμφανιςτοφν για μια φορά όλεσ οι ε-
ρωτιςεισ που απομζνουν για να απαντθκοφν, ϊςτε να ξεκινιςει θ 
επανεμφάνιςθ όςων παραλείφκθκαν. 

 Skip_ids – Σα id των ερωτιςεων που παραλείπονται ςε κάκε βρόγ-
χο. Ορίηεται ωσ κενό ςτθν αρχι κάκε νζου βρόγχου. 

 Rem_questions – θ λίςτα των id των ερωτιςεων που απομζνουν να 
εμφανιςτοφν ςτθν εξζταςθ. Ξάκε φορά που απαντάται ι παραλεί-
πεται μια ερϊτθςθ αυτι θ λίςτα μειϊνεται κατά ζνα id. 

 Loop_ids – Είναι το ίδιο με το skip_ids με τθ διαφορά ότι αρχικο-
ποιείται όταν ο εξεταηόμενοσ μπει ςε κάκε επόμενο βρόγχο μετά 
τον πρϊτο. Πε άλλα λόγια όταν δεν είναι κενό, εμφανίηονται οι 
ερωτιςεισ που παραλείφκθκαν ςτον τρζχον βρόγχο. 

 Answer_sequence – θ ακολουκία των απαντιςεων με τθ μορφο-
ποίθςθ που αποκθκεφεται ςτθ βάςθ δεδομζνων, τθν οποία κα φα-
νερϊςουμε παρακάτω. 

 Grade – Ο τρζχον βακμόσ τθσ εξζταςθσ. Σροποποιείται κάκε φορά 
που προςτίκεται μια νζα απάντθςθ. 

Οι τιμζσ αυτϊν αποκθκεφονται ςτον πίνακα μόλισ αρχικοποιθκοφν και 
κάκε φορά που τροποποιοφνται. Ζτςι ςε κάκε νζα ςελίδα αναηθτοφμε 
τον πίνακα για να δοφμε αν ζχουν αποκθκευτεί αυτζσ οι τιμζσ και ςε τζ-
τοια περίπτωςθ τισ αποκθκεφουμε ςε sessions. Ζπειτα αρχικοποιείται ο 
πίνακασ Testsequences όπου προςτίκενται τα ςτοιχεία του χριςτθ, το id 
του τεςτ και θ θμερομθνία εκκίνθςθσ. Ακόμθ, αποκθκεφουμε τθν τιμι 
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του πεδίου start_point (παράγραφοσ 2.5.11), που χρθςιμοποιείται για 
το χρονόμετρο (αρχικά είναι ίδια με τθν θμερομθνία εκκίνθςθσ και αλ-
λάηει αν ο διδάςκοντασ τροποποιιςει τον διακζςιμο χρόνο εξζταςθσ). 
Εν ςυνεχεία γίνονται τρεισ ζλεγχοι για το αν το διαγϊνιςμα ζχει ιδθ 
απαντθκεί, αν ζχει λιξει και αν το token (ςε περίπτωςθ που χρθςιμο-
ποιικθκε) είχε ιδθ χρθςιμοποιθκεί, ϊςτε να λιξει απευκείασ θ διαδι-
καςία ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. Πετά απ’ όλα αυτά ξεκινά ουςιαςτικά 
θ παραγωγι τθσ εξζταςθσ. Πρϊτα λαμβάνονται τα χαρακτθριςτικά του 
διαγωνίςματοσ από τον αντίςτοιχο πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων και 
αποκθκεφονται ςε sessions. Ο βακμόσ ανά ερϊτθςθ υπολογίηεται ωσ 
100/ αρικμόσ ςυνολικϊν ερωτιςεων. Ακόμθ, βρίςκουμε τθν διεφκυνςθ 
IP του χριςτθ που εξετάηεται, μζςω τθσ ςτακεράσ 
$_SERVER["REMOTE_ADDR"] (ακόμα και αν μοιράηεται το Internet  ι 
χρθςιμοποιεί Proxy, μζςω των ςτακερϊν $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"] 
και $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] αντίςτοιχα). Ζχοντασ απο-
κθκεφςει όλεσ αυτζσ τισ τιμζσ ςε sessions περιλαμβάνουμε το αρχείο 
timer_sidebar.html που δθμιουργεί όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςτα αριςτερά 
τισ ςελίδασ, όπωσ το χρονόμετρο, πόςεσ ερωτιςεισ απομζνουν κ.τ.λ. 
Αργότερα κα το αναλφςουμε περαιτζρω. Παρακάτω υπολογίηουμε πό-
ςεσ ερωτιςεισ αντιςτοιχοφν ςε κάκε ενότθτα ςφμφωνα με τα ποςοςτά 
που ζχουν αποκθκευτεί ςτον πίνακα Topicpercentage. Εκεί τα ποςοςτά 
ζχουν τθν μορφι "αρικμόσ %", για παράδειγμα το θ ενότθτα με id 1 ζχει 
ποςοςτό 40. Ζτςι αν οι ςυνολικζσ ερωτιςεισ του διαγωνίςματοσ είναι 5, 
τότε ςε αυτι τθν ενότθτα κα αντιςτοιχοφν (40/ 100)*5 = 2 ερωτιςεισ. 
Επιπλζον ςτρογγυλοποιοφμε το αποτζλεςμα ϊςτε να μθν ζχει δεκαδικά 
ψθφία. Αυτό γίνεται για όλεσ τισ ενότθτεσ και κρατάμε το αποτζλεςμα 
ςε ζναν πίνακα $_SESSION['res'], ϊςτε να υπολογίςουμε και το ςφνολο 
των ερωτιςεων που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ ενότθτεσ (Ξϊδικασ 1. 27, 
γραμμζσ 11-13).  

1. foreach ($rows0 as $topic)  
2. {                  
3.   //find the percentage of each topic for the selected test. 
4.   $query01 = $dbconn->prepare("SELECT percentage FROM topicper-
centage WHERE test_id= :tid AND topic_id= :topid"); 
5.   $query01->bindParam(':tid', $test); 
6.               $query01->bindParam(':topid', $topic['id']); 
7.               $query01->execute(); 
8.             $rows01 = $query01->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
9.                                              
10. $_SESSION['topic'][$n] = $topic['id']; 
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11. $_SESSION['res'][$n] = round(($rows01['percentage'] / 100) * 
$rows['total_questions']); 
12. //calculate the total result of all the percentages 
13. $total_res = $total_res + $_SESSION['res'][$n]; 
14. $n++;                                 
15. } 
16. //if the total result is bigger than the total questions remove the ra-
maining questions from the bigger percentage 
17. if ($total_res > $_SESSION['total_questions']) 
18. { 
19. $rem = $total_res - $_SESSION['total_questions']; 
20. $max_key = array_search(max($_SESSION['res']), $_SESSION['res']); 
21. $_SESSION['res'][$max_key] = $_SESSION['res'][$max_key] - $rem; 
22. } 

Ξϊδικασ 1. 27: Steste.php – υπολογιςμόσ ερωτιςεων ανά ενότθτα 

 

Οόγω τθσ ςτρογγυλοποίθςθσ υπάρχει πικανότθτα να προκφψουν πε-
ριςςότερεσ ερωτιςεισ από τισ ςυνολικζσ. Αν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο τότε 
εκτελοφμε τον εξισ απλό αλγόρικμο (Ξϊδικασ 1. 27, γραμμζσ 17-22): 
υπολογίηουμε τθν διαφορά των ερωτιςεων που προζκυψαν, βρίςκουμε 
ποια ενότθτα ζχει τισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ και αφαιροφμε τθν δια-
φορά από αυτι. Ζτςι, αν για παράδειγμα προκφψουν 6 ερωτιςεισ αντί 
για 5 που είναι οι ςυνολικζσ του διαγωνίςματοσ, αφαιροφμε μια ερϊ-
τθςθ απ’ τθν ενότθτα ςτθν οποία αντιςτοιχοφν περιςςότερεσ ερωτιςεισ. 
τθ ςυνζχεια εμφανίηουμε το επιςυναπτόμενο αν υπάρχει. Αν είναι ει-
κόνα, αρχείο ιχου, ι κινοφμενο αρχείο flash, τότε εμφανίηεται μζςα ςτο 
περιεχόμενο τθσ ςελίδασ, χωρίσ να χρειάηεται να το κατεβάςει ο χρι-
ςτθσ. Αν πάλι είναι pdf, τότε ο εξεταηόμενοσ μπορεί να το ανοίξει κα-
τευκείαν ςτθν ίδια ι διαφορετικι καρτζλα. Σζλοσ, αν είναι κάποιασ άλ-
λθσ μορφισ αρχείο, τότε υπάρχει ζνασ ςφνδεςμοσ (ο οποίοσ ανακατευ-
κφνει ςτο αρχείο download_attachment.php που δθμιουργεί τα κατάλ-
λθλα headers) για να κατζβει το αρχείο.  

Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ κρατάμε ςε ζνα session μια ςτα-
κερά με όνομα "start". Αυτι αρχικοποιείται και ορίηεται ωσ 1 μόλισ εμ-
φανιςτεί θ πρϊτθ ςελίδα τθσ εξζταςθσ. Είναι χριςιμθ επειδι, με το που 
ξεκινιςει θ εξζταςθ πρζπει να γίνουν οι ζλεγχοι που αναφζραμε προθ-
γουμζνωσ και επιπλζον πρζπει να αρχικοποιθκοφν κάποιεσ ςτακερζσ 
και να αποκθκευτοφν τα ςτοιχεία τθσ εξζταςθσ ςτθ βάςθ δεδομζνων 
μόνο για μια φορά. Ζτςι από τθν δεφτερθ ςελίδα εξζταςθσ κι ζπειτα, ε-
λζγχοντασ αν θ ςτακερά $_SESSION['start'] ζχει οριςτεί, αυτζσ οι διαδι-
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καςίεσ δεν επαναλαμβάνονται. τθ περίπτωςθ λοιπόν που θ εξζταςθ 
μόλισ ξεκίνθςε αρχικά δθμιουργοφμε μια άλλθ ςτακερά, τθν 
$_SESSION['seed'], και τθσ δίνουμε μια τυχαία αρικμθτικι τιμι μζςω 
τθσ ςυνάρτθςθσ rand() (φυςικά αποκθκεφουμε τθν τιμι τθσ ςτο πεδίο 
seed του πίνακα Testsequences). τθ ςυνζχεια επιλζγουμε τισ ερωτι-
ςεισ με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω (Ξϊδικασ 1. 28). 

1. $n = 1; 
2. $sql=""; 
3. $union=""; 
4.  
5. while (isset($_SESSION['topic'][$n]) && $_SESSION['topic'][$n] != '') 
6.  {         
7.   //get the percentage of questions of each corresponding topic and 
difficulties in random order and unify them 
8.    $sql .= $union ."(SELECT * FROM questions WHERE available = 1 AND 
topic_id= ".$_SESSION['topic'][$n]." AND difficulty IN 
(".$_SESSION['difficulties'].") AND RAND()<(SELECT 
((".$_SESSION['res'][$n]."/COUNT(*))*10) FROM questions) ORDER BY 
RAND(".$_SESSION['seed'].") LIMIT ".$_SESSION['res'][$n].")"; 
9.             $union=" UNION "; 
10. $n++; 
11. } 
12. //randomize the order again and get all the questions at once 
13. $sql2 = $sql." ORDER BY RAND(".$_SESSION['seed'].")"; 
14. //produce a list of the questions 
15.  $query02 = $dbconn->prepare($sql2); 
16.  $query02->execute(); 
17.  $rows02 = $query02->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

 

Ξϊδικασ 1. 28: Steste.php – Επιλογι τυχαίων ερωτιςεων ανά ενότθτα 

 
φμφωνα με αυτόν τον κϊδικα (γραμμζσ 5-11), για κάκε ενότθτα επι-

λζγουμε τισ ερωτιςεισ που είναι διακζςιμεσ, αντιςτοιχοφν ςε αυτι τθν 
ενότθτα και ο αρικμόσ δυςκολίασ τουσ βρίςκεται εντόσ του πεδίου δυ-
ςκολίασ του διαγωνίςματοσ.  Επιλζγουμε ζνα μικρό τεμάχιο των ερωτι-
ςεων [22] χρθςιμοποιϊντασ τθν ζκφραςθ RAND()<(SELECT ((ποςοςτό 
ερωτιςεων τθσ ενότθτασ/ ςυνολικζσ ερωτιςεισ )* 10) FROM questions).  
Αυτι θ μζκοδοσ ςυνδυαςμζνθ με το LIMIT, χρθςιμοποιεί το ORDER BY 
RAND (για τθν τυχαία επιλογι) ςε ζνα μικρό ποςοςτό των γραμμϊν του 
πίνακα, το οποίο βαςίηεται ςτισ πόςεσ γραμμζσ κζλουμε (όςεσ ερωτι-
ςεισ υπολογίςτθκαν ότι αντιςτοιχοφν ςτθν ενότθτα – δθλϊνεται με το 
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LIMIT), διαιρεμζνο με τον ςυνολικό αρικμό των γραμμϊν του πίνακα 
και ζπειτα πολλαπλαςιάηουμε αυτόν τον αρικμό με το 10 για να απο-
φφγουμε τθν επιςτροφι λιγότερων γραμμϊν απ’ όςεσ ηθτιςαμε. Αυτό 
το αίτθμα SQL επαναλαμβάνεται για όλεσ τισ ενότθτεσ και ςυνδυάηονται 
μζςω τθσ ζκφραςθσ UNION [23] και αφότου ολοκλθρωκεί επιλζγουμε 
και πάλι με τυχαία ςειρά τισ ερωτιςεισ του αποτελζςματοσ (Ξϊδικασ 1. 
28, γραμμι 13).  Θ ζκφραςθ ORDER BY RAND είναι υπερβολικά αργι ςε 
πίνακεσ με πολλζσ γραμμζσ, αλλά θ παραπάνω μζκοδοσ δίνει γριγορα 
αποτελζςματα κακϊσ περιορίηεται ςτθν επιλογι τυχαίων ερωτιςεων 
ενόσ ποςοςτοφ των ςυνολικϊν μόνο. Αυτό είναι το κετικό τθσ. Όμωσ λό-
γω τθσ χριςθσ του βρόχου while δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να χρθςι-
μοποιθκεί θ μζκοδοσ bindParam ςτθ διλωςθ PDO. Ζτςι εδϊ χάνεται και 
θ ζννοια τθσ αςφάλειασ. Αυτι θ παραχκείςα λίςτα ερωτιςεων αποκθ-
κεφεται εν ςυνεχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων (ωσ ζνα string που περιζχει τα 
id τουσ) και όπωσ κα δοφμε παρακάτω ςε κάκε επόμενθ ςελίδα επιλζ-
γονται με τυχαία ςειρά ερωτιςεισ που περιζχονται ςε αυτι τθ λίςτα.  
Ζπειτα εκτελοφμε και πάλι τισ γραμμζσ 13-17 του κϊδικα 3, προςκζτο-
ντασ τθν ζκφραςθ LIMIT ".$start_from.", 1 (όπου $start_from = $page – 
1), ϊςτε να πάρουμε μόνο τθν πρϊτθ ερϊτθςθ τθσ λίςτασ.  

Εφόςον ζχουμε πλζον μία ερϊτθςθ, ελζγχουμε αν είναι πολλαπλισ 
επιλογισ για να δθμιουργιςουμε ζναν πίνακα με τισ επιλογζσ και τον 
αποκθκεφουμε ςτθ μεταβλθτι $choices (Ξϊδικασ 1. 29, γραμμζσ 4-11). 
ε αυτόν τον πολυδιάςτατο πίνακα, για κάκε επιλογι-απάντθςθ τθσ 
ερϊτθςθσ δθμιουργοφμε ζναν πίνακα με 5 ςτοιχεία: τθν ιδιότθτά τθσ αν 
είναι ςωςτι ι λάκοσ (πάντα το choice1 κζτουμε ωσ ςωςτό ςτθ βάςθ 
δεδομζνων), τθν περιγραφι τθσ, το id τθσ (δθλαδι τθν ςειρά τθσ ςτθ 
βάςθ δεδομζνων π.χ. το choice3 ζχει id 3)  και το επιςυναπτόμενό τθσ 
(αν υπάρχει). 

1. if ($question['type'] == 'πολλαπλισ επιλογισ') 
2. { 
3.   //Put choices into a temp array 
4.              $choices = array 
5.              ( 
6.              0=>array ('correct' => 1, 'answer' => $question['choice1'], 'id' => 1, 
'blob' => $question['choice1blob'], 'blobid' => $question['choice1blobtype_id']), 
7.              1=>array ('correct' => 0, 'answer' => $question['choice2'], 'id' => 2, 
'blob' => $question['choice2blob'], 'blobid' => $question['choice2blobtype_id']), 
8.              2=>array ('correct' => 0, 'answer' => $question['choice3'], 'id' => 3, 
'blob' => $question['choice3blob'], 'blobid' => $question['choice3blobtype_id']), 
9.              3=>array ('correct' => 0, 'answer' => $question['choice4'], 'id' => 4, 
'blob' => $question['choice4blob'], 'blobid' => $question['choice4blobtype_id']), 
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10. 4=>array ('correct' => 0, 'answer' => $question['choice5'], 'id' => 5, 
'blob' => $question['choice5blob'], 'blobid' => $question['choice5blobtype_id']) 
11. ); 
12.                                                                                          
13. //Randomize the choices array  
14. shuffle($choices);         
15. $_SESSION['choices'][$_SESSION['page']]=$choices; 
16. } 
17. else 
18. { 
19. $choices = ''; 
20. $_SESSION['choices'][$_SESSION['page']] = $choices; 
21. } 
22. //if the question is a multiple choice 
23. if (is_array($choices)) 
24. { 

25. foreach($_SESSION['choices'][$_SESSION['page']] as $i => $choice) 

26. {                             

27. //get the location of the correct one      
28. if ($choice['correct'] == 1) 
29. {                                                 
30. $corr = $i + 1; 
31. }                                     
32. } 
33. ?> 
34. <input type="hidden" id="correct_answer" name="correct_answer" 
value="<?php echo $corr; ?>" /> 
35. <?php 
36. } 

Ξϊδικασ 1. 29: Steste.php – ανακάτεμα επιλογϊν ερϊτθςθσ 

 

τθ ςυνζχεια ανακατεφουμε τον πίνακα αυτόν με τθ χριςθ τθσ ςυνάρ-
τθςθσ shuffle. Ζτςι οι επιλογζσ κα εμφανιςτοφν με διαφορετικι τυχαία 
ςειρά ςτον κάκε εξεταηόμενο, αλλά ακόμα και ςτον ίδιο αν ανανεϊςει 
τθν ςελίδα (ι αν κάνει κάποιο λάκοσ π.χ. πατιςει "Τποβολι" χωρίσ να 
ζχει επιλζξει κάτι, οπότε κα εμφανιςτεί προειδοποιθτικό μινυμα). Αν θ 
ερϊτθςθ είναι ελεφκερου κειμζνου, τότε κζτουμε τθν μεταβλθτι 
$choices ωσ κενι. Επίςθσ, για κάκε επιλογι τςεκάρουμε αν ζχει τθν ι-
διότθτα τθσ ςωςτισ απάντθςθσ και τότε αποκθκεφουμε τθν κζςθ τθσ 
όπωσ εμφανίςτθκε ςτον χριςτθ. Ζπειτα με ζναν απλό ζλεγχο για το αν θ 
μεταβλθτι αυτι είναι πίνακασ ι όχι (άρα είναι πολλαπλισ επιλογισ ι 
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ελ/ρου κειμζνου), εμφανίηουμε τθν ερϊτθςθ με τισ επιλογζσ τθσ και τα 
επιςυναπτόμενα αν υπάρχουν, ι ζνα <textarea> όπου ο χριςτθσ μπορεί 
να γράψει τθν απάντθςθ, ςτο οποίο ελζγχουμε με JavaScript να μθν ξε-
περαςτεί το όριο των 1024 λζξεων. το τζλοσ δθμιουργοφμε τα 3 κου-
μπιά που φαίνονται ςτον κϊδικα 3 και προςφζρουν μια διαφορετικι 
επιλογι το κακζνα. 

1. <div class="entry"> 
2. <button type="submit" name="add" id="add">Τποβολι</button> 
3. <button type="submit" name="skip" id="skip">Παράλθψθ</button> 
4. </div> 
5. <div class="entry"> 
6. <button type="submit" name="end" id="end">Τποβολι τεςτ</button> 
7. </div> 

Ξϊδικασ 1. 30: Steste.php – κουμπιά επιλογισ λειτουργίασ 

 
ε αυτό το ςθμείο κα εξθγιςουμε πωσ γίνεται θ επεξεργαςία των απα-
ντιςεων, πωσ προςκζτονται αυτζσ και πωσ παραλείπονται οι ερωτιςεισ 
ζωσ ότου να λιξει το διαγϊνιςμα. Αργότερα κα αναλφςουμε τα ςτοιχεία 
που εμφανίηονται ςτα αριςτερά κάτω από το μενοφ κατά τθ διάρκεια 
τθσ εξζταςθσ και λειτουργοφν ανεξάρτθτα από τθ φόρμα εμφάνιςθσ των 
ερωτιςεων. 

το αρχείο add_answers.php λοιπόν, καταρχιν λαμβάνουμε από το 
ςτοιχείο <input type="hidden"> το token αν υπάρχει και το αναλφουμε 
ϊςτε να βροφμε το id του ςτον πίνακα Tokens. Ζτςι για κάκε ενζργεια 
που κάνουμε, τθν χωρίηουμε ςτθ περίπτωςθ που ζχει οριςτεί αυτό το 
"κρυφό" ςτοιχείο που περιζχει το token ι όχι. Θ περίπτωςθ που εξετά-
ηουμε πρϊτα είναι ο εξεταηόμενοσ να πατιςει το κουμπί με όνομα 
"end". Σότε απλά τον ανακατευκφνουμε ςτθ ςελίδα λιξθσ τθσ εξζταςθσ 
παρζχοντασ είτε το id του διαγωνίςματοσ ι το token (header("location: 
stestee.php?tokid=".$_POST['token']."&msg=1");). Θ δεφτερθ περίπτω-
ςθ ο εξεταηόμενοσ να πατιςει το <button name="add"> που υποδθλϊ-
νει τθν προςκικθ απάντθςθσ. Σότε αν θ ερϊτθςθ ιταν πολλαπλισ επι-
λογισ αποκθκεφουμε τθν απάντθςθ ςε μια μεταβλθτι session. Θ απά-
ντθςθ ζχει τθν μορφι  "id ερϊτθςθσ > επιλογι που επιλζχτθκε |", όπου 
το δεφτερο ςκζλοσ αναλφεται ςε "κζςθ εμφάνιςθσ τθσ επιλογισ (κζςθ 
εμφάνιςθσ τθσ ςωςτισ απάντθςθσ) κζςθ τθσ επιλογισ ςτθ βάςθ δεδο-
μζνων". Ζτςι προχωράμε ςε αυτι τθν ανάλυςθ, ϊςτε να δοφμε αν θ ε-
πιλογι του εξεταηόμενου ιταν ίδια με τθν ςωςτι απάντθςθ και ζτςι να 
ενθμερϊςουμε τον βακμό. Θ ςυνάρτθςθ explode μασ βοθκάει να δια-
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ςπάςουμε ζνα string με βάςθ κάποιο διαχωριςτικό του και να περά-
ςουμε τα ςτοιχεία ςε ζνα πίνακα. Πε αυτό τον τρόπο ςυγκρίνουμε τα 
ςτοιχεία 2 πινάκων, ενόσ που περιζχει τθν επιλογι του χριςτθ και ενόσ 
άλλου που περιζχει τθν απάντθςθ (Ξϊδικασ 1. 31, γραμμζσ 2-11).  

1. //set the answer form 
2. $_SESSION['answer'] .= $_POST['question_id'].'>'.$_POST['choice'].'|'; 
3.              
4. //get the selected answer 
5. $sel_arr = explode("(", $_POST['choice']); 
6. $selected = $sel_arr[0]; 
7. $corr_selid= explode(")", $sel_arr[1]); 
8. //get the correct answer  
9. $correct = $corr_selid[0]; 
10. //if the selected one is equal to the correct one count one correct an-
swer and calculate the grade by adding the equivalent mark 
11. if ($selected == $correct) 
12. { 
13. $_SESSION['grade'] = $_SESSION['grade'] + $_SESSION['mark']; 
14. //add one correct to the counter 
15. $answered_correctly = $rows3['answered_correctly'] + 1; 
16.                  
17. //update the counter 
18. $query5 = $dbconn->prepare("UPDATE qualityresults SET ans-
wered_correctly= :acorreclty WHERE test_id= :tid AND question_id= :qid"); 
19. $query5->bindParam(':acorreclty', $answered_correctly); 
20. $query5->bindParam(':tid', $_SESSION['test']); 
21. $query5->bindParam(':qid', $_POST['question_id']); 
22. $query5->execute(); 
23. } 
24. else  
25. { 
26. //else substract the equivalent negative mark 
27. $_SESSION['grade'] = $_SESSION['grade'] - 
$_SESSION['negative_mark']; 
28.                  
29. //add one wrong to the counter 
30. $answered_wrong = $rows3['answered_wrong'] + 1; 

Ξϊδικασ 1. 31: Add_answers.php – ανάλυςθ απάντθςθσ πολλαπλισ επι-
λογισ 

 

Αν θ απάντθςθ ιταν ςωςτι, τότε ενθμερϊνουμε τθν μεταβλθτι 
$_SESSION['grade'] προςκζτοντασ τθν βακμολογία ανά ερϊτθςθ που 
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υπολογίςαμε ςτο αρχείο steste.php και ζπειτα (αφοφ λάβουμε τον με-
τρθτι και τον αυξιςουμε κατά 1) ενθμερϊνουμε και το πεδίο 
answered_correctly του πίνακα Qualityresults τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
ϊςτε να μποροφν να παραχκοφν τα γραφιματα (Ξϊδικασ 1. 31, γραμ-
μζσ 11-23). Εάν θ απάντθςθ ιταν λάκοσ τότε αφαιροφμε απ’ τον βακμό 
τθν αρνθτικι βακμολογία (αν δεν υπάρχει τότε δεν αφαιρείται κάτι) και 
αυξάνουμε τον μετρθτι $answered_wrong κατά 1 (γραμμζσ 27-30), ϊ-
ςτε να ενθμερϊςουμε το αντίςτοιχο πεδίο του πίνακα Qualityresults. ε 
περίπτωςθ που θ ερϊτθςθ ιταν ελεφκερου κειμζνου, προςκζτουμε α-
πλϊσ τθν απάντθςθ ςτο string $_SESSION['answer']. Σο διαχωριςτικό 
αυτοφ του string είναι θ κάκετθ γραμμι (|). Επειδι οι χαρακτιρεσ ">, |, 
#" χρθςιμοποιοφνται ωσ διαχωριςτικά και για να δθλϊςουν ότι θ απά-
ντθςθ ζχει βακμολογθκεί (#), τουσ αντικακιςτοφμε με τα αντίςτοιχα λε-
κτικά τουσ (π.χ. το ">" με "ΠΕΓΑΟΤΣΕΡΟ") προτοφ προςκζςουμε τθν 
απάντθςθ. Θ τρίτθ περίπτωςθ είναι ο εξεταηόμενοσ να πατιςει το κου-
μπί με όνομα "skip". Σότε προςκζτουμε ςτο string $_SESSION['skip_ids'] 
το id τθσ ερϊτθςθσ και ενθμερϊνουμε το πεδίο skip_ids τθσ βάςθσ δε-
δομζνων. Ζτςι όταν ζρκει θ ςτιγμι να εμφανιςτοφν οι αναπάντθτεσ ε-
ρωτιςεισ κα χρθςιμοποιθκεί αυτό το string. Αν ςυμβεί κάποιο λάκοσ 
του τφπου ο εξεταηόμενοσ να μθν απαντιςει τθν ερϊτθςθ αλλά να πα-
τιςει κατά λάκοσ "Τποβολι", αποκθκεφουμε το αντίςτοιχο μινυμα 
ςφάλματοσ και ανακατευκφνουμε τον χριςτθ ςτθν ίδια ςελίδα που 
βριςκόταν, δίχωσ κάποια από τισ προθγοφμενεσ ενζργειεσ ι αυτζσ που 
κα ακολουκιςουν. Διαφορετικά ςυνεχίηουμε ωσ εξισ: πρϊτα απ’ όλα 
μειϊνουμε το string με τα ids των εναπομείναντα ερωτιςεων 
($_SESSION['rem_questions']) κατά ζνα id και ενθμερϊνουμε το αντί-
ςτοιχο πεδίο τθσ βάςθσ δεδομζνων. Αν βριςκόμαςτε ςτον αρχικό βρόγ-
χο ερωτιςεων, τότε θ μεταβλθτι $_SESSION['loop_ids'] δεν ζχει οριςτεί 
ακόμα. ε αυτι τθ περίπτωςθ κρατάμε ςε ζνα session τον αρικμό των 
ςυνολικϊν ερωτιςεων του βρόγχου, ο οποίοσ ιςοφται με τισ ςυνολικζσ 
ερωτιςεισ του διαγωνίςματοσ. Αν θ ςελίδα ςτθν οποία βρίςκεται ο εξε-
ταηόμενοσ είναι μικρότερθ απ’ αυτόν τον αρικμό (π.χ. ο χριςτθσ βρί-
ςκεται ςτθν ερϊτθςθ 3 από τισ 5 ςυνολικά), αυξάνουμε τθν μεταβλθτι 
$_SESSION['page'] κατά 1 ενθμερϊνοντασ παράλλθλα το πεδίο page του 
πίνακα Testsequences κακϊσ και το πεδίο answer_sequence με τισ απα-
ντιςεισ. ε αυτό το ςθμείο ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία επεξεργαςί-
ασ τθσ απάντθςθσ οπότε γίνεται ανακατεφκυνςθ ςτθ ςελίδα εξζταςθσ. 
Πζχρι ςτιγμισ είδαμε τι γίνεται ςε περίπτωςθ που ο εξεταηόμενοσ βρί-
ςκεται ακόμα ςτον πρϊτο βρόγχο εμφάνιςθσ των ερωτιςεων. 
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Σο  $_SESSION['rem_questions'] ζχει πλζον οριςτεί, οπότε πίςω ςτθ 
ςελίδα steste.php ο κϊδικασ κα επαναλθφκεί μζχρι το ςθμείο που επι-
λζγονται οι ερωτιςεισ. Εκεί αντί για τον Ξϊδικασ 1. 28, κα εκτελεςτεί ο 
Ξϊδικασ 1. 32. Όπωσ μποροφμε να δοφμε, πλζον επιλζγουμε μία τυχαία 
ερϊτθςθ από τθν λίςτα με τισ εναπομείναντα ερωτιςεων. Ζτςι επανα-
λαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία ζωσ ότου να εμφανιςτοφν από μία φορά 
όλεσ οι ερωτιςεισ.  

1. //remove the last comma from string 
2. $remq_ids = rtrim($_SESSION['rem_questions'], ",");         
3. //now that the question list is set, select a question from this list, which 
doesn't contain previously selected questions. This way no question will be se-
lected twice. 
4. $sql = "(SELECT * FROM questions WHERE id IN (".$remq_ids.") ORDER BY 
RAND(".$_SESSION['seed'].") LIMIT 0,1 )";             
5. $query2 = $dbconn->prepare($sql); 
6. $query2->execute(); 
7. $rows2 = $query2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);     

Ξϊδικασ 1. 32: Steste.php – επιλογι εναπομείναντα ερωτιςεων με τυ-
χαία ςειρά 

 

Ζςτω ότι θ ερωτιςεισ ιταν 5 και ο φοιτθτισ ζφταςε ςτθν ςελίδα με α-
ρικμό 5 (ερϊτθςθ 5 από τισ ςυνολικζσ). Σότε μόλισ υποβάλει τθν απά-
ντθςι του ι παραλείψει τθν ερϊτθςθ επιτυχϊσ, κα γίνει θ παρακάτω 
διαδικαςία ςτο αρχείο add_answers.php. Εφόςον πλζον ιςχφει 
$_SESSION['page'] = $_SESSION['total_question_loop'], αν επιπλζον το 
$_SESSION['skip_ids'] είναι κενό, αυτό ςθμαίνει ότι ολοκλθρϊκθκε ο 
πρϊτοσ βρόγχοσ δίχωσ να παραλειφκεί κάποια ερϊτθςθ και επομζνωσ 
ζχουν απαντθκεί όλεσ, άρα γίνεται ανακατεφκυνςθ προσ τθν ςελίδα λι-
ξθσ τθσ εξζταςθσ (όπου εμφανίηεται ο τελικόσ βακμόσ). Αν όμωσ ζχει 
παραλθφκεί μία τουλάχιςτον ερϊτθςθ, τότε εκτελείτε ο Ξϊδικασ 1. 33. 

1. if (isset($_SESSION['skip_ids']) && $_SESSION['skip_ids'] != '') 
2. { 
3.   $_SESSION['loop_ids'] = $_SESSION['skip_ids']; 
4.   $_SESSION['skip_ids'] = ''; 
5.   $_SESSION['page'] = 1; 
6.   //update the page 
7.   if (isset($_POST['token'])) 
8.   { 
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9.            $query3 = $dbconn->prepare("UPDATE testsequences SET skip_ids= 
:skid, loop_ids= :loop_ids, page= :page WHERE token_id= :tokid AND test_id= 
:tid"); 

10. $query3->bindParam(':skid', $_SESSION['skip_ids']); 

11. $query3->bindParam(':loop_ids', $_SESSION['loop_ids']); 
12. $query3->bindParam(':page', $_SESSION['page']); 
13. $query3->bindParam(':tokid', $rows0['id']); 
14. $query3->bindParam(':tid', $_SESSION['test']); 
15. $query3->execute(); 
16. } 
17. else 
18. { 
19. $query3 = $dbconn->prepare("UPDATE testsequences SET skip_ids= 
:skid, loop_ids= :loop_ids, page= :page WHERE student_id= :uid AND test_id= 
:tid");                                     
20. $query3->bindParam(':skid', $_SESSION['skip_ids']); 
21. $query3->bindParam(':loop_ids', $_SESSION['loop_ids']); 
22. $query3->bindParam(':page', $_SESSION['page']); 
23. $query3->bindParam(':uid', $_SESSION['user_id']); 
24. $query3->bindParam(':tid', $_SESSION['test']); 
25. $query3->execute(); 
26. } 
27.                  
28. if (isset($_POST['token'])) 
29. { 
30. //redirect to exam end page 
31. header("location: steste.php?tokid=".$_POST['token']); 
32. } 
33. else 
34. { 
35. //redirect to exam end page 
36. header("location: steste.php?tid=".$_SESSION['test']); 
37. } 
38. exit(); 
39. } 

Ξϊδικασ 1. 33: Add_answers.php – περίπτωςθ υπαρχόντων παραλειπό-
μενων ερωτιςεων 

 

Όπωσ φαίνεται εδϊ, αρχικοποιοφμε το session "loop_ids" και το κζτου-
με ίςο με το $_SESSION['skip_ids'] ενϊ παράλλθλα αδειάηουμε το τε-
λευταίο, ζτςι ϊςτε να δθλϊςουμε ότι μπικαμε ςε επόμενο βρόγχο και 
αν υπάρξουν κι εκεί ερωτιςεισ που παραλείφκθκαν, κα προςτεκοφν εκ 
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νζου ςτο string $_SESSION['skip_ids']. Θ ςελίδα εμφάνιςθσ ορίηεται και 
πάλι ίςθ με 1, ϊςτε ο φοιτθτισ βλζποντασ αυτό τον αρικμό ςτθν οκόνθ 
να καταλάβει ότι εμφανίηονται πλζον οι ερωτιςεισ που παράλειψε. Ζ-
πειτα ενθμερϊνονται τα αντίςτοιχα πεδία τθσ βάςθσ δεδομζνων (Ξϊδι-
κασ 1. 33, γραμμζσ 7-26) και ςτο τζλοσ γίνεται ανακατεφκυνςθ ςτθ ςε-
λίδα, τθσ οποίασ τον αρικμό ορίςαμε. Πλζον ςτο αρχείο steste.php ςτο 
ςθμείο εμφάνιςθσ τθσ ερϊτθςθσ κα εκτελεςτεί ο Ξϊδικασ 1. 34. 
 

1. //if the first loop has ended and there are remaining unanswered questions 
2. if ((isset($_SESSION['start']) || $query20->rowCount() != 0) && is-
set($_SESSION['loop_ids']) && $_SESSION['loop_ids']!= '') 
3. { 
4.   //remove the last comma from string 
5.   $loop_ids = rtrim($_SESSION['loop_ids'], ",");         
6.   //get the percentage of the unanswered questions of each corres-
ponding topic and difficulties in random order 
7.   $sql = "(SELECT * FROM questions WHERE id IN (".$loop_ids.") ORDER 
BY RAND(".$_SESSION['seed'].") LIMIT ".$start_from.",1 )";             
8.   $query2 = $dbconn->prepare($sql); 
9.   $query2->execute(); 
10. $rows2 = $query2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
11. } 

Ξϊδικασ 1. 34: Steste.php – επιλογι παρελειπόμενων ερωτιςεων με τυ-
χαία ςειρά 

 

Ξακϊσ βριςκόμαςτε ςτον δεφτερο και κάκε επόμενο βρόγχο, θ μετα-
βλθτι $_SESSION['total_question_loop'] ορίηεται ίςθ με τον αρικμό των 
id του session "loop_ids". Σελικά επαναλαμβάνοντασ τθν παραπάνω δι-
αδικαςία, ολοκλθρϊνεται το διαγϊνιςμα (ςε περίπτωςθ που δε λιξει ο 
χρόνοσ). Παρακάτω κα αναλφςουμε πωσ λειτουργεί το χρονόμετρο που 
εμφανίηεται ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ. 

3.3.2 Timer_sidebar.html και get_time.php 
 

Σο αρχείο timer_sidebar.html καλείται από το αρχείο steste.php μό-
λισ λθφκοφν τα δεδομζνα του διαγωνίςματοσ. Εκεί μζςα ςε ζνα ςτοι-
χείο <div> εμφανίηουμε το χρονόμετρο με τον εξισ τρόπο: αρχικά  κα-
λοφμε τθν μζκοδο $.ajax τθσ jQuery δθμιουργϊντασ μια ςυνάρτθςθ Ja-
vaScript. Κζλουμε το χρονόμετρο να ενθμερϊνεται κάκε δευτερόλεπτο. 
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Επειδι όπωσ κα δοφμε χρθςιμοποιοφμε 2 ςυναρτιςεισ, καλοφμε τθν 
πρϊτθ κάκε δεφτερο του δευτερολζπτου (100 milliseconds) και τθν δεφ-
τερθ, που παίρνει τα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ, κάκε δευτερόλεπτο.  Θ 
πρϊτθ ςυνάρτθςθ φαίνεται παρακάτω (Ξϊδικασ 1. 35). 

1. <script type="text/javascript"> 
2. $(document).ready(function(){ 
3. setInterval(function(){ 
4. $.ajax({ 
5. type:"GET", 
6. url:"get_time.php", 
7. data:{action:"showresults"}, 
8. dataType: 'json', 
9. success:function(data){             
10. $('#remHours').val(data.remHours); 
11. $('#remMinutes').val(data.remMinutes); 
12. $('#remSeconds').val(data.remSeconds); 
13. }                                     
14. }); 
15. }, 100); 
16. }); 
17. </script> 
18.                          
19. <input type="hidden" id="remHours" name="remHours" value="" /> 
20. <input type="hidden" id="remMinutes" name="remMinutes" val-
ue="" /> 
21. <input type="hidden" id="remSeconds" name="remSeconds" val-
ue="" /> 

Ξϊδικασ 1. 35: Timer_sidebar.html – κάλεςμα αρχείου get_time.php και 
εμφάνιςθ αποτελεςμάτων 

 

Όπωσ βλζπουμε εδϊ, θ ςυνάρτθςθ λαμβάνει δεδομζνα από το αρχείο 
get_time.php και εμφανίηει τα αποτελζςματα που ζχουν μορφοποίθςθ 
json ςε τρία "κρυφά" από τον χριςτθ divs. το πρϊτο με id "remHours" 
εμφανίηονται οι ϊρεσ που απομζνουν, ςτο δεφτερο με id "remMinutes" 
τα λεπτά που απομζνουν και ςτο τρίτο που ζχει id "remSeconds" εμφα-
νίηονται τα εναπομείναντα δευτερόλεπτα. τθν ουςία είναι αυτά που 
ηθτάμε και περιμζνουμε να εμφανίςει το χρονόμετρο. Σο πϊσ τα βρί-
ςκουμε αυτά κα το εξθγιςουμε λίγο αργότερα. Αμζςωσ μετά δθμιουρ-
γοφμε μια άλλθ ςυνάρτθςθ με όνομα timePassed() (Ξϊδικασ 1. 36).  

1. function timePassed() { 
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2. var remainingSeconds = document.getElementById('remSeconds').value; 
3. var remainingMinutes = document.getElementById('remMinutes').value; 
4. var remainingHours = document.getElementById('remHours').value; 
5. document.getElementById('countdown').innerHTML = remainingHours + ":" + 
remainingMinutes + ":" + remainingSeconds; 
6. if (remainingSeconds == 0) { 
7. if (remainingMinutes == 0) { 
8. if (remainingHours == 0) { 
9. clearInterval(countdownTimer); 
10. var color = "#FF0000"; 
11. document.getElementById('countdown').innerHTML = <font col-
or="+color+">Σζλοσ χρόνου</font>";  
12. if (token_id != 0) { 
13. window.location = "stestee.php?tokid=" + token_id + 
"&msg=1";                             
14. } 
15. else { 
16. window.location = "stestee.php?tid=" + test_id + "&msg=1"; 
17. } 
18. } else { 
19. remainingMinutes = 59; 
20. remainingHours--; 
21. } 
22. } else { 
23. remainingSeconds = 59; 
24. remainingMinutes--; 
25. } 
26. } else { 
27. remainingSeconds--; 
28. } 
29. } 
30.                   
31. var countdownTimer = setInterval('timePassed()', 1000); 

Ξϊδικασ 1. 36: Timer_sidebar.html – μείωςθ και τζλοσ χρόνου 

 

ε αυτι τθ ςυνάρτθςθ λαμβάνουμε κάκε δευτερόλεπτο τισ τιμζσ από τα 
παραπάνω divs (τα οποία όπωσ είπαμε ενθμερϊνονται κάκε 0,1 δευτε-
ρόλεπτο). Ζπειτα αν ςυμβαίνει και οι 3 τιμζσ (εναπομείναντα ϊρα, λε-
πτά και δευτερόλεπτα) να είναι μθδζν, τότε μζςω τθσ JavaScript μεκό-
δου "window.location" ανακατευκφνουμε τον χριςτθ ςτθ ςελίδα λιξθσ, 
αφοφ εμφανίςουμε με κόκκινα γράμματα το μινυμα "Σζλοσ χρόνου". 
Διαφορετικά κάκε φορά που μθδενίηεται ζνα από τα 3 ςτοιχεία, ορί-
ηουμε εκ νζου τθν τιμι του ωσ 59, κακϊσ θ μζτρθςθ είναι αντίςτροφθ, 
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ενϊ παράλλθλα μειϊνουμε τον μεγαλφτερο του μετρθτι κατά 1. Για 
παράδειγμα μόλισ τα δευτερόλεπτα γίνουν ίςα με 0, ενϊ τα λεπτά δεν 
είναι 0, τότε τα δευτερόλεπτα γίνονται ίςα με 59 και τα λεπτά μειϊνο-
νται κατά 1. Ζτςι ςυνεχίηονται να μειϊνονται τα δευτερόλεπτα μζχρι να 
ξαναςυμβεί το ίδιο και να γίνουν όλα 0. Ασ δοφμε ςε αυτό το ςθμείο 
πωσ βρίςκουμε τον χρόνο που απομζνει. 

Για να υπολογίςουμε τον χρόνο που απομζνει, αυτό που αρκεί είναι 
να βροφμε τον ακριβι χρόνο λιξθσ και να αφαιρζςουμε από αυτόν τον 
τρζχον χρόνο του διακομιςτι. Ζτςι αν για παράδειγμα ο χρόνοσ λιξθσ 
ζχει υπολογιςτεί ςτισ 5:45:00 και ο τρζχον χρόνοσ είναι 5:23:00, τότε 
απομζνουν 45-23=22 λεπτά. Για να βροφμε τον χρόνο λιξθσ χρειάηεται 
να ξζρουμε τον χρόνο ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ και τθν διάρκεια τθσ, ϊςτε 
να τα προςκζςουμε. Ζτςι λοιπόν ςτο αρχείο get_time.php κάνουμε α-
κριβϊσ αυτό το πράγμα (Ξϊδικασ 1. 37). 

1. //get the start datetime 
2. $query10 = $dbconn->prepare("SELECT start_point FROM testsequences 
WHERE test_id= :tid AND student_id= :uid"); 
3. $query10->bindParam(':tid', $_SESSION['test']); 
4. $query10->bindParam(':uid', $_SESSION['user_id']); 
5. $query10->execute(); 
6. $rows10 = $query10->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
7. } 
8.                  
9. //find the ending time based on start time + duration 
10. $end_date = new DateTime($rows10['start_point']); 
11. $end_date->add(new DateInterval("PT{$dbHours}H")); 
12. $end_date->add(new DateInterval("PT{$dbMinutes}M")); 
13. $end_date->add(new DateInterval("PT{$dbSeconds}S")); 
14. $end_date = $end_date->format('Y-m-d H:i:s'); 
15.          
16. //find the ending year, month, day, hour, minute and second 
17. $end_datetime = explode(" ", $end_date); 
18. $end_date = explode("-", $end_datetime[0]); 
19. $end_year = $end_date[0]; 
20. $end_month = $end_date[1]; 
21. $end_day = $end_date[2]; 
22. $end_time = explode(":", $end_datetime[1]); 
23. $end_hour = $end_time[0]; 
24. $end_minute = $end_time[1]; 
25. $end_second = $end_time[2]; 
26. //make a unix timestamp of the ending time  
27. $endTime = 
mktime($end_hour,$end_minute,$end_second,$end_month,$end_day,$end_y
ear); 
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Ξϊδικασ 1. 37: Get_time.php – εφρεςθ χρόνου λιξθσ 

 

Αρχικά παίρνουμε τθν τιμι του πεδίου start_point του πίνακα Testse-
quences. Αυτι θ τιμι είναι ίςθ με τθν θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ τθσ 
εξζταςθσ και μπορεί να τροποποιθκεί από τον διδάςκοντα ϊςτε να δϊ-
ςει επιπλζον 5 λεπτά ςτον φοιτθτι ι να λιξει τον διακζςιμο χρόνο του. 
Όπωσ και να χει, αυτό που κζλουμε να πετφχουμε είναι να μετατρζ-
ψουμε τισ θμερομθνίεσ ςε μια μορφι κατάλλθλθ για να τισ προςκζτου-
με και να τισ αφαιροφμε μεταξφ τουσ. Ζτςι μετατρζπουμε τθν τιμι του 
start_point ςε ζνα αντικείμενο θμερομθνίασ και ϊρασ, ςτο οποίο μπο-
ροφμε να προςκζςουμε τα ςτοιχεία του διακζςιμου χρόνου υποβολισ 
του διαγωνίςματοσ, μζςω τθσ μεκόδου add(new DateInterval()) (γραμ-
μζσ 10-14). Αυτι θ προςκικθ μασ δίνει τον χρόνο λιξθσ, τον οποίο α-
φοφ μορφοποιιςουμε ωσ "χρόνοσ – μινασ – μζρα ϊρα : λεπτά : δευτε-
ρόλεπτα" προχωράμε να τον διαςπάςουμε ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία του 
(γραμμζσ 17-25). Σελικά χρθςιμοποιϊντασ κακζνα απ’ αυτά μζςω τθσ 
ςυνάρτθςθσ mktime, μετατρζπουμε τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ ςε 
μορφι Unix timestamp (ςτάμπα ϊρασ ςυςτιματοσ Unix). Αυτι θ ςτά-
μπα είναι ζνασ μακρφσ ακζραιοσ που περιζχει τον αρικμό των δευτερο-
λζπτων μεταξφ του Unix Epoch (το ςθμείο εκκίνθςθσ του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ Unix που κακορίηει τθν τρζχουςα θμερομθνία και ϊρα του 
υπολογιςτι – 1 Λανουαρίου 1970 00:00:00 GMT) και το κακοριςμζνο 
χρονικό διάςτθμα. Πετατρζποντασ παρομοίωσ τθν τρζχουςα θμερομθ-
νία και ϊρα ςε Unix timestamp μποροφμε να κάνουμε τθν αφαίρεςθ 
"ϊρα λιξθσ – τρζχουςα ϊρα" και να πάρουμε τον χρόνο που απομζνει. 
τθ ςυνζχεια βρίςκουμε μζςω αυτοφ του ακεραίου τα ςτοιχεία τθσ ϊ-
ρασ και τα προβάλουμε κωδικοποιθμζνα ςε JSON  (Ξϊδικασ 1. 38). Ξα-
κϊσ θ διαφορά είναι εκφραςμζνθ ςε δευτερόλεπτα, τθν διαιροφμε δια 
60 δευτερόλεπτα δια 60 λεπτά δια 24 ϊρεσ, ϊςτε να βροφμε τισ μζρεσ 
που απομζνουν (γραμμι 4) και ςτθ ςυνζχεια μζςω αυτϊν τισ ϊρεσ, τα 
λεπτά και τα δευτερόλεπτα (γραμμζσ 5-7). 

1. //calculate their difference in seconds 
2. $Diff = $endTime - $currTime; 
3.  
4. $remainingDay = floor($Diff/60/60/24); 
5. $remainingHours = floor(($Diff-($remainingDay*60*60*24))/60/60); 
6. $remainingMinutes = floor(($Diff-($remainingDay*60*60*24)-
($remainingHours*60*60))/60); 
7. $remainingSeconds = floor(($Diff-($remainingDay*60*60*24)-
($remainingHours*60*60))-($remainingMinutes*60));     
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8.                  
9. echo json_encode(array('remHours' => $remainingHours,'remMinutes' => 
$remainingMinutes,'remSeconds' => $remainingSeconds)); 

Ξϊδικασ 1. 38: Get_time.php – υπολογιςμόσ εναπομείναντα χρόνου 

 

Πλζον ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν ανάλυςθ των βαςικότερων ςθμείων 
του κϊδικα που γράφτθκε για τθ δθμιουργία τθσ ςελίδασ. Ο αναγνϊ-
ςτθσ μπορεί να κατανοιςει πωσ δουλεφουν οι ςθμαντικότερεσ λειτουρ-
γίεσ του ιςτότοπου. το κεφάλαιο που ακολουκεί κα τισ περιγράψουμε 
όλεσ, ϊςτε να υπάρχει μια πλιρθ εικόνα του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
εξζταςθσ φοιτθτϊν. 
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Κεφϊλαιο 4 

Παρουςύαςη του ιςτοχώρου 
 

το προθγοφμενο κεφάλαιο ζγινε θ υλοποίθςθ του ιςτοτόπου με βά-
ςθ τισ προδιαγραφζσ του 2ου κεφαλαίου. ε αυτό το κεφάλαιο παρου-
ςιάηονται οι λειτουργίεσ του ιςτοτόπου που ςχεδιάςτθκαν για τον δια-
χειριςτι και τον απλό χριςτθ, ςφμφωνα με όςα υλοποιικθκαν ςτο 3ο 
κεφάλαιο. 

4.1 Λειτουργύεσ διαχειριςτό 
 

Όπωσ ζχει αναφερκεί ο διαχειριςτισ ζχει δφο ιδιότθτεσ, κακϊσ μπο-
ρεί να είναι είτε κακολικόσ ι απλόσ διδάςκοντασ. Θ βαςικι διαφορά 
τουσ είναι ότι ο διδάςκοντασ ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτα δικά του ςτοιχεία 
(μακιματα, ερωτιςεισ, διαγωνίςματα κ.τ.λ), ενϊ ο κακολικόσ διαχειρι-
ςτισ μπορεί να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία όλων των κακθγθτϊν. Επιπλζ-
ον ο δεφτεροσ μπορεί να προςκζςει τα τμιματα, τουσ κακθγθτζσ και τισ 
κατθγορίεσ, κακϊσ και να επεξεργαςτεί το κακζνα απ’ αυτά.  

4.1.1 ύνδεςη και αποςύνδεςη διαχειριςτό 
 

Θ είςοδοσ του διαχειριςτι ςτθν διαδικτυακι εφαρμογι γίνεται με 
χριςθ τθσ φόρμασ που υπάρχει ςτθν αρχικι ςελίδα, ςτα αριςτερά. Ο 
διαχειριςτισ πρζπει να ειςάγει δεδομζνα ςε δφο πεδία, το όνομα χρι-
ςτθ και το ςυνκθματικό, όπωσ αυτά ζχουν οριςτεί κατά τθν εγγραφι 
του ςτθ διαδικτυακι πλατφόρμα  του λζκτορα Πθνά Δαςυγζνθ, 
"Laboratory of Digital Systems and Computer Architecture" 
(https://arch.icte.uowm.gr/schedule/register.php). Πριν τθν επεξεργα-
ςία τουσ, γίνεται ζλεγχοσ από τον εξυπθρετθτι με χριςθ php για το αν 
τα πεδία είναι είτε άδεια ι λανκαςμζνα.  Αν ςυμβαίνει μια από τισ δφο 
αυτζσ περιπτϊςεισ τότε εμφανίηεται προειδοποιθτικό μινυμα ςφάλμα-
τοσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ ο διαχειριςτισ ανακατευκφνεται ςτον 
προςωπικό του λογαριαςμό.  

https://arch.icte.uowm.gr/schedule/register.php
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χιμα 1. 5: Αποτυχία ςφνδεςθσ 

 
Αν αυτόσ που ςυνδζεται επιλζξει τθν λειτουργία "Remember Me" κα-

τά τθ ςφνδεςι του, τότε κα παραμείνει ςυνδεδεμζνοσ ακόμα και αν 
κλείςει το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο, ζωσ ότου να αποςυν-
δεκεί από το ςφςτθμα. 

Θ αποςφνδεςθ χριςτθ πραγματοποιείται με το πάτθμα του ςχετικοφ 
ςυνδζςμου ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. Ξατά τθν ζξοδο εμφανίηεται 
ενθμερωτικό μινυμα, όπου ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει επιβεβαίωςθ 
θ ακφρωςθ. Εφόςον επιβεβαιϊςει τθν ζξοδό του, ακυρϊνονται όλα τα 
cookies που είχαν δθμιουργθκεί. 
 

 
 

χιμα 1. 6: Αποςφνδεςθ χριςτθ 

4.1.2 Διαχεύριςη αντικειμϋνων 
 

Θ διαχείριςθ των αντικειμζνων ακολουκεί το ίδιο μοτίβο ςτισ περις-
ςότερεσ των περιπτϊςεων.  Ο διαχειριςτισ επιλζγει το αντικείμενο που 
κζλει να προςκζςει θ να τροποποιιςει από το βαςικό μενοφ ςτα αρι-
ςτερά τθσ ιςτοςελίδασ που βρίςκεται.  

Ξατά τθν προςκικθ του αντικειμζνου καλείται να ςυμπλθρϊςει μια 
φόρμα με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου, κάποια απ’ τα οποία εί-
ναι υποχρεωτικά και άλλα όχι. Πόλισ επιλζξει τθν "Προςκικθ" γίνεται 
ζλεγχοσ των δεδομζνων και εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ, τότε κα-
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ταχωροφνται επιτυχϊσ ςτθ βάςθ και εμφανίηεται μινυμα επιτυχίασ. Δι-
αφορετικά εμφανίηονται τα αντίςτοιχα μθνφματα ςφάλματοσ.  

Για τθν επεξεργαςία ενόσ αντικειμζνου, ο διαχειριςτισ βλζπει ζναν 
πίνακα με τα διακζςιμα ςτοιχεία ςτον οποίο μπορεί να επιλζξει επεξερ-
γαςία ι διαγραφι. Ξατά τθν επεξεργαςία, ειςζρχεται ςε μια ςελίδα ό-
που υπάρχει μια φόρμα με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου ιδθ 
ςυμπλθρωμζνα. Εκεί γίνεται να τροποποιιςει τα χαρακτθριςτικά και να 
πατιςει "Αποκικευςθ".  Ξατά τθν διαγραφι, αν το αντικείμενο που ζχει 
επιλεγεί ςυνδζεται με κάποιο άλλο αντικείμενο ςτθ βάςθ δεδομζνων, 
μζςω δευτερεφοντοσ κλειδιοφ, τότε εμφανίηεται μινυμα ςτο πάνω μζ-
ροσ τθσ ςελίδασ που ενθμερϊνει ότι θ διαγραφι του δεν είναι εφικτι, 
διαφορετικά διαγράφεται με επιτυχία. 
 

 
 

χιμα 1. 7: Βαςικό μενοφ 

4.1.3 Διαχεύριςη τμημϊτων 
 

Θ διαχείριςθ των τμθμάτων γίνεται με τθν επιλογι του ςχετικοφ ςυν-
δζςμου από το βαςικό μενοφ ςτα αριςτερά τθσ ιςτοςελίδασ και περι-
λαμβάνει δφο υποκατθγορίεσ, τθν προςκικθ και τθν επεξεργαςία τουσ.  

Ξατά τθν προςκικθ ενόσ νζου τμιματοσ υπάρχει μια φόρμα ςτθν ο-
ποία ο διαχειριςτισ πρζπει να ειςάγει πλθροφορίεσ ςε τρία πεδία, το 
όνομα τμιματοσ, το υποκοριςτικό του και τον ςφνδεςμο του ιςτοτόπου 
του, από τα οποία μόνο το πρϊτο είναι υποχρεωτικό. Πε το πάτθμα του 
κουμπιοφ "Προςκικθ" τα δεδομζνα καταχωροφνται ςτθ βάςθ δεδομζ-
νων. 

Ξατά τθν επεξεργαςία των τμθμάτων εμφανίηεται ζνασ πίνακασ με 
όλα τα διακζςιμα τμιματα ταξινομθμζνα κατά το όνομά τουσ. Εκεί ο δι-
αχειριςτισ μπορεί να επιλζξει να επεξεργαςτεί το τμιμα ι να το δια-
γράψει. Αν επιλζξει το δεφτερο και υπάρχει ιδθ ζνα μάκθμα που ςυν-
δζεται με το ςυγκεκριμζνο τμιμα μζςω του δευτερεφοντοσ κλειδιοφ, τό-
τε εμφανίηεται μινυμα λάκουσ ότι δεν είναι εφικτι θ διαγραφι.  
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χιμα 1. 8: Αποτυχία διαγραφισ τμιματοσ 

 
Αν επιλζξει τθν επεξεργαςία, τότε ο διαχειριςτισ ειςζρχεται ςε μια 

ςελίδα με μια φόρμα, όπου υπάρχουν ιδθ ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία 
του τμιματοσ. Εκεί μπορεί να τροποποιιςει τα δεδομζνα των πεδίων 
και να επιλζξει "Αποκικευςθ".  

4.1.4 Διαχεύριςη καθηγητών 
 

Θ διαχείριςθ των κακθγθτϊν είναι εφικτι μόλισ ο διαχειριςτισ επιλζ-
ξει τον ςχετικό ςφνδεςμο από το βαςικό μενοφ ςτα αριςτερά τθσ ιςτο-
ςελίδασ.  

Ξατά τθν προςκικθ ενόσ νζου κακθγθτι ο διαχειριςτισ προςκζτει 
δεδομζνα μζςω μιασ φόρμασ ςε δφο πεδία, το όνομα και το επίκετο του 
διδάςκοντα. Τπάρχει ζνα επιπλζον προαιρετικό πεδίο που ζχει ςκοπό να 
διευκολφνει τον διαχειριςτι. ε αυτό ςυμπλθρϊνει το όνομα χριςτθ 
(username) του κακθγθτι, εφόςον το γνωρίηει, και τα ςτοιχεία των πα-
ραπάνω πεδίων εμφανίηονται αυτόματα. Εφόςον και τα δφο είναι ςυ-
μπλθρωμζνα και ςωςτά, τα ςτοιχεία προςκζτονται ςτθ βάςθ δεδομζ-
νων. 

τθν επεξεργαςία ενόσ κακθγθτι, είναι διακζςιμεσ οι ίδιεσ λειτουργί-
εσ όπωσ και ςτθν επεξεργαςία κάκε αντικείμενου. Πόνο που ςε αυτι τθ 
περίπτωςθ θ διαγραφι ενόσ κακθγθτι είναι πάντα επιτυχθμζνθ, κακϊσ 
δεν υπάρχουν αντικείμενα ςτθ βάςθ δεδομζνων που να ςυνδζονται με 
τον πίνακα Professors. Σα μακιματα δανείηονται το ονοματεπϊνυμο του 
διδάςκοντα δίχωσ να αποκθκεφεται το id του ςτον πίνακα Subjects. Ζτςι 



133 
 

αν ζνασ διδάςκοντασ διαγραφεί, τα υπόλοιπα αντικείμενά του κα παρα-
μείνουν ςτθ βάςθ.  Επιπλζον, εδϊ ο πίνακασ με τουσ διακζςιμουσ κακθ-
γθτζσ είναι ταξινομθμζνοσ με βάςθ το όνομά τουσ. 

4.1.5 Διαχεύριςη μαθημϊτων 
 

Ξατά τθν προςκικθ ενόσ νζου μακιματοσ ο διαχειριςτισ προςκζτει 
τα χαρακτθριςτικά ςτθν ειδικι φόρμα, όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 1. 9. 
Βαςικι προχπόκεςθ είναι να προχπάρχουν τμιματα και κακθγθτζσ. Ε-
πίςθσ, το εξάμθνο πρζπει να είναι αρικμόσ.  

Αντίςτοιχα κατά τθν επεξεργαςία εμφανίηεται μια λίςτα με τα διακζ-
ςιμα μακιματα ταξινομθμζνθ κατά τθν θμερομθνία τελευταίασ τροπο-
ποίθςθσ του αντικειμζνου. Ξατά τθν διαγραφι ενόσ μακιματοσ, αν υ-
πάρχουν ενότθτεσ και διαγωνίςματα που ςυνδζονται με αυτό, τότε εμ-
φανίηεται μινυμα  ςφάλματοσ. 

 

 
 

χιμα 1. 9: Προςκικθ νζου μακιματοσ 

4.1.6 Διαχεύριςη κατηγοριών 
 

τθ διαχείριςθ των κατθγοριϊν ο διαχειριςτισ μπορεί είτε να προ-
ςκζςει μια νζα κατθγορία ι να τροποποιιςει/ διαγράψει μια ιδθ υπάρ-
χουςα.  
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Πε τθν επιλογι του ςυνδζςμου "Προςκικθ κατθγοριϊν", ειςζρχεται 
ςε μία φόρμα με ζνα και μοναδικό πεδίο: το όνομα τθσ κατθγορίασ. Θ 
κατθγορία μπορεί να είναι για παράδειγμα "εργαςτιριο" ι "κεωρία". 
Πόλισ το ςυμπλθρϊςει θ νζα κατθγορία προςτίκεται ςτθ βάςθ δεδομζ-
νων. Ξατά τθν επεξεργαςία γίνεται να τροποποιθκεί θ κατθγορία που 
ζχει επιλεγεί από τθ ςχετικι λίςτα, ενϊ κατά τθν διαγραφι εφόςον δεν 
υπάρχουν ενότθτεσ και διαγωνίςματα που ςυνδζονται μαηί τθσ, διαγρά-
φονται τα επιλεγμζνα δεδομζνα από τθ βάςθ. 

4.1.7 Διαχεύριςη ενοτότων 
 

Ξάκε ενότθτα ανικει ςε μια κατθγορία ενόσ μακιματοσ. Πια ενότθτα 
μπορεί να είναι παραδείγματοσ χάριν "Ειςαγωγι ςτισ τθλεπικοινωνίεσ" 
και να αφορά τθν κεωρία του μακιματοσ Δίκτυα Τπολογιςτϊν. 

Ξατά τθν προςκικθ μιασ νζασ ενότθτασ εμφανίηεται μια φόρμα με 
τρία πεδία. Βαςικι προχπόκεςθ είναι να προχπάρχουν μακιματα και 
κατθγορίεσ, ϊςτε να ςυμπλθρωκεί το όνομα τθσ ενότθτασ.  

Ξατά τθν επιςκόπθςθ των ενοτιτων εμφανίηεται ζνασ πίνακασ με τισ 
διακζςιμεσ ενότθτεσ ταξινομθμζνοσ κατά το όνομά τθσ κακεμιάσ (όπωσ 
και ςτισ κατθγορίεσ). Πόλισ ο διαχειριςτισ πατιςει το κουμπί τθσ επε-
ξεργαςίασ  ειςάγεται ςτθν φόρμα όπου μπορεί να τροποποιιςει τα χα-
ρακτθριςτικά τθσ επιλεχκείςασ ενότθτασ. Αν κελιςει να διαγράψει μια 
ενότθτα τότε κα πρζπει να ςιγουρευτεί ότι δεν υπάρχουν καταχωρθμζ-
νεσ ερωτιςεισ και διαγωνίςματα που ςυνδζονται με αυτι, διαφορετικά 
εμφανίηεται το ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ. 
 

 
 

χιμα 1. 10: Πίνακασ διακζςιμων ενοτιτων 
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4.1.8 Διαχεύριςη ερωτόςεων 
 

Οι ςελίδεσ διαχείριςθσ των ερωτιςεων επιτρζπουν ςτον διδάςκοντα 
πζρα από τθν επεξεργαςία τουσ, τθν προςκικθ πολλαπλϊν ερωτιςεων 
από ζνα αρχείο CSV. Σο αρχείο αυτό είναι ζνα κείμενο που περιζχει ςε 
κάκε γραμμι τισ τιμζσ των χαρακτθριςτικϊν για μια ερϊτθςθ, χωριςμζ-
νεσ με κόμμα. Σα χαρακτθριςτικά αυτά αναφζρονται ςτθν φόρμα. Αν 
υπάρχουν λανκαςμζνα δεδομζνα ςε κάποια γραμμι (π.χ. ο διδάςκοντασ 
ζγραψε λάκοσ τον τίτλο του μακιματοσ) ι αν θ γραμμι περιζχει μια ιδθ 
καταχωρθμζνθ ερϊτθςθ, τότε εμφανίηεται ζνα ςχετικό μινυμα ςτο πά-
νω μζροσ τθσ φόρμασ. 

Θ προςκικθ μίασ μόνο ερϊτθςθσ γίνεται μζςω μιασ φόρμασ που ο 
αρικμόσ των πεδίων τθσ εξαρτάται από το αν θ ερϊτθςθ είναι ελεφκε-
ρου κειμζνου ι πολλαπλισ επιλογισ. Αν ιςχφει το πρϊτο τότε τα πεδία 
είναι 9, ενϊ αν ςτον τφπο ο διδάςκοντασ επιλζξει πολλαπλι επιλογι τό-
τε εμφανίηονται άλλα 10 πεδία, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιςυνα-
πτόμενων. Ο διδάςκοντασ μπορεί να επιλζξει αν θ ερϊτθςθ κα είναι δι-
ακζςιμθ για τα διαγωνίςματα και επίςθσ υπάρχουν 5 επίπεδα δυςκολί-
ασ και 2 γλϊςςεσ ("GR" για ελλθνικά και "ENG" για αγγλικά) τισ οποίεσ 
επιλζγει ςφμφωνα με τθν γλϊςςα ςτθν οποία γράφει τθν ερϊτθςθ. Α-
κόμθ, μόλισ επιλζξει το μάκθμα, τθν ενότθτα, το επίπεδο δυςκολίασ και 
τθν γλϊςςα τθσ ερϊτθςθσ, γίνεται διακζςιμοσ ζνασ ςφνδεςμοσ με ζνα 
πρότυπο CSV όπου υπάρχει μια γραμμι με ςυμπλθρωμζνα αυτά τα χα-
ρακτθριςτικά. Επίςθσ, είναι δυνατι θ προςκικθ ενόσ επιςυναπτόμενου  
ςτθν ερϊτθςθ και ςε κάκε επιλογι-απάντθςθ. Αυτό το επιςυναπτόμενο 
μπορεί να ζχει τθν κατάλθξθ ενόσ από τα παρακάτω: 
'.jpg','.jpeg','.gif','.bmp','.png','.flv','.wav','.mp3','.ogg','.swf','.wmv','.mp4'
,'.pdf','.txt','.xlsx','.doc','.docx' και να μθν υπερβαίνει τα 5 megabytes. 
Διαφορετικά εμφανίηεται ζνα μινυμα ςφάλματοσ και το επιςυναπτόμε-
νο δεν προςτίκεται. 

Θ νζα ερϊτθςθ μπορεί να προςτεκεί είτε απευκείασ, είτε να προθγθ-
κεί θ προεπιςκόπθςθ τθσ και αφοφ ο διδάςκων εξακριβϊςει ότι τα δε-
δομζνα είναι όπωσ τα κζλει, μπορεί να προςκζςει τθν ερϊτθςθ. 

Ξατά τθν επιςκόπθςθ των ερωτιςεων, ο ςχετικόσ πίνακασ είναι ταξι-
νομθμζνοσ κατά τθν θμερομθνία τθσ πιο πρόςφατθσ τροποποίθςθσ τθσ 
κάκε ερϊτθςθσ. Για ευκολία ςτθν αναηιτθςθ ερωτιςεων υπάρχει ζνα 
πεδίο αναηιτθςθσ με βάςθ τθν ερϊτθςθ, τον τφπο, το μάκθμα, τθν ενό-
τθτα ι τθν δυςκολία, όπου τα αποτελζςματα εμφανίηονται ςε πραγματι-
κό χρόνο. 
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χιμα 1. 11: Προςκικθ αρχείου CSV με λανκαςμζνα ςτοιχεία 

 
Είναι δυνατι θ τροποποίθςθ οποιουδιποτε χαρακτθριςτικοφ, κακϊσ 
και θ αφαίρεςθ ενόσ επιςυναπτόμενου και θ επιλογι νζου.  Επίςθσ, εί-
ναι διακζςιμοσ ο ςφνδεςμοσ του προτφπου CSV όπου είναι ςυμπλθρω-
μζνα όλα τα ςτοιχεία τθσ υπάρχουςασ ερϊτθςθσ. Ξατά τθν διαγραφι 
μιασ ερϊτθςθσ του πίνακα προκφπτει ςφάλμα και εμφανίηεται το ςχετι-
κό μινυμα αν υπάρχουν διαγωνίςματα ςτα οποία ανικει θ ερϊτθςθ ι 
μθνφματα φοιτθτϊν που τθν αφοροφν.  

τισ μετριςεισ ερωτιςεων ο διδάςκοντασ βλζπει ζναν αναλυτικό πί-
νακα με τον αρικμό των ςυνολικϊν ερωτιςεων (κακϊσ και ξεχωριςτό 
αρικμό των ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ και ελεφκερου κειμζνου) 
για κάκε ενότθτα. 

4.1.9 Διαχεύριςη διαγωνιςμϊτων 
 

Θ διαχείριςθ των διαγωνιςμάτων, όπωσ και των προθγοφμενων αντι-
κειμζνων , χωρίηεται ςε προςκικθ και επεξεργαςία/ διαγραφι. 
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χιμα 1. 12: Πετριςεισ ερωτιςεων 

 
Ξατά τθν προςκικθ ενόσ νζου διαγωνίςματοσ υπάρχει μια φόρμα με 

15 πεδία, ζνα για κάκε χαρακτθριςτικό του (τίτλοσ, ςυνολικζσ ερωτι-
ςεισ, θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ κ.α.). Για τθν ειςαγωγι τθσ θμερομθ-
νίασ ζναρξθσ/ λιξθσ εμφανίηεται ζνα θμερολόγιο με javascript, ενϊ για 
τθν ϊρα ζναρξθσ/ λιξθσ εμφανίηεται ζνα χρονόμετρο. Ο διδάςκοντασ 
προςκζτει τα δεδομζνα τα οποία αρχικά περνάνε από διάφορουσ ελζγ-
χουσ που, εκτόσ του να είναι ςυμπλθρωμζνα όλα τα υποχρεωτικά πεδία, 
είναι οι εξισ: 

 Οι ερωτιςεισ του επιλεγμζνου μακιματοσ να είναι περιςςότερεσ 
από τον επιλεγμζνο ςυνολικό αρικμό ερωτιςεων. 

 Σα ποςοςτά ενοτιτων να ζχουν ςυνολικό άκροιςμα ίςο με 100 %. 

 Σα επιλεγμζνα ποςοςτά ενοτιτων των ερωτιςεων ςε ςυνδυαςμό 
με τα επιλεγμζνα επίπεδα δυςκολίασ να αντιςτοιχοφν ςε υπαρκτό 
αρικμό ερωτιςεων. 

 Ο αρικμόσ ερωτιςεων των επιπζδων δυςκολίασ που επιλζχτθκαν 
να μθ ξεπερνά τον αρικμό των υπαρχόντων ερωτιςεων. 

 Οι υπάρχοντεσ ερωτιςεισ τθσ επιλεγμζνθσ κατθγορίασ να είναι ί-
ςεσ ι να ξεπερνοφν τον επιλεγμζνο ςυνολικό αρικμό ερωτιςεων. 

 Θ θμερομθνία ζναρξθσ να είναι νεότερθ από τθν θμερομθνία 
προςκικθσ του διαγωνίςματοσ. 

 ε περίπτωςθ που θ θμερομθνία είναι ίδια με αυτιν τθσ προςκι-
κθσ του διαγωνίςματοσ, θ ϊρα ζναρξισ του να είναι νεότερθ τθσ 
ϊρασ προςκικθσ του. 
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  Θ θμερομθνία λιξθσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθν θμερο-
μθνία ζναρξθσ. 

 Ο διακζςιμοσ χρόνοσ εξζταςθσ να μθν είναι μθδενικόσ. 
Αφοφ ολοκλθρωκοφν όλοι αυτοί οι ζλεγχοι, ο διδάςκοντασ μεταφζρε-

ται ςτθ ςελίδα προεπιςκόπθςθσ του διαγωνίςματοσ, όπου υπάρχει ζνα 
προειδοποιθτικό μινυμα αν ζχει παραβιαςτεί κάποιοσ κανόνασ από 
τουσ παραπάνω. Διαφορετικά φαίνονται όλα τα ςτοιχεία που μόλισ ςυ-
μπλθρϊκθκαν ςτθ φόρμα (χιμα 1. 14). Εκεί ο διδάςκοντασ βλζπει αν 
τα ςτοιχεία είναι όμοια με αυτά που επικυμεί και ζπειτα τα προςκζτει 
ςτθ βάςθ δεδομζνων. 
 

 
 

χιμα 1. 13: Επιτυχθμζνθ επεξεργαςία ερϊτθςθσ 
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χιμα 1. 14: Προεπιςκόπθςθ διαγωνίςματοσ 

 

Ξατά τθν επιςκόπθςθ των διακζςιμων διαγωνιςμάτων εμφανίηεται 
ζνασ πίνακασ ταξινομθμζνοσ κατά τον τίτλο τουσ. Πόλισ ο διαχειριςτισ 
επιλζξει τθν επεξεργαςία ενόσ από αυτά, γίνεται εφικτι θ τροποποίθςθ 
των χαρακτθριςτικϊν του μζςω μιασ ειδικισ φόρμασ. Ξαι πάλι πριν τθν 
αποκικευςθ των δεδομζνων γίνονται πρϊτα οι κατάλλθλοι ζλεγχοι (ίδι-
οι με πριν) και ζπειτα εμφανίηεται θ προεπιςκόπθςθ τουσ από όπου α-
ποκθκεφονται οι αλλαγζσ. Για να διαγραφεί ζνα διαγϊνιςμα κα πρζπει 
να μθν υπάρχουν tokens και μθνφματα που το αφοροφν.   

4.1.10 Διαχεύριςη ςειρϊσ κωδικών 
 

τθ διαχείριςθ ςειράσ κωδικϊν ςυναντάμε ζνα διαφορετικό μοτίβο 
λειτουργιϊν απ’ ότι ςτα προθγοφμενα αντικείμενα. Είναι δυνατι μόνο θ 
προςκικθ και θ διαγραφι μιασ ςειράσ κωδικϊν, αλλά όχι θ επεξεργαςία 
τουσ. Είναι διακζςιμεσ όμωσ άλλεσ δφο λειτουργίεσ, θ επανεκτφπωςθ 
ςειράσ κωδικϊν και ο ζλεγχοσ χριςθσ τουσ. 

Ξατά τθν προςκικθ μιασ νζασ ςειράσ κωδικϊν ο διδάςκοντασ επιλζγει 
το διαγϊνιςμα ενόσ μακιματοσ και το πλικοσ των κωδικϊν που κζλει 
να παραχκοφν. Αμζςωσ μετά τθν προςκικθ τουσ ςτθ βάςθ δεδομζνων 
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παράγεται ζνα PDF με πλαίςια τόςα όςα και το πλικοσ κωδικϊν, που το 
κακζνα περιζχει ςτα αριςτερά μία εικόνα QR Code που "ςυνδζεται" με 
τθν εξζταςθ με χριςθ του token και ςτα δεξιά τα ςτοιχεία του κακθγθτι, 
του μακιματοσ και του διαγωνίςματοσ, κακϊσ και τον ςφνδεςμο για τθν 
ζναρξθ αυτοφ του διαγωνίςματοσ χρθςιμοποιϊντασ το εκάςτοτε token. 
Ξατά τθν διαγραφι, επιλζγει απλϊσ τθν ςειρά κωδικϊν του τεςτ που κζ-
λει να διαγράψει. 

Ξατά τθν επανεκτφπωςθ ςειράσ κωδικϊν, ο διδάςκοντασ επιλζγει τθν 
ςειρά ζκδοςθσ  που επικυμεί και παράγεται το αντίςτοιχο PDF με τα to-
kens που μπορεί να εκτυπϊςει.  

τον ζλεγχο ςειράσ κωδικϊν ο διδάςκοντασ ζχει δφο επιλογζσ: Ρα δει 
για ζνα ςυγκεκριμζνο διαγϊνιςμα πόςοι κωδικοί από τθν κάκε ςειρά 
ζκδοςθσ χρθςιμοποιικθκαν, ι να ελζγξει για μία ςυγκεκριμζνθ ςειρά 
πόςοι κωδικοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί από τουσ ςυνολικοφσ. 

 

 
 

χιμα 1. 15: Ζλεγχοσ ςειράσ κωδικϊν 

 

4.1.11 Διαχεύριςη αποτελεςμϊτων 
 

Θ διαχείριςθ των αποτελεςμάτων περιλαμβάνει τισ απαντιςεισ των 
διαγωνιςμάτων, τον ενεργό ζλεγχο εξζταςθσ, τισ απαντιςεισ ελεφκερου 
κειμζνου και τθν επιςκόπθςθ των μθνυμάτων. 

τισ απαντιςεισ των διαγωνιςμάτων αρχικά υπάρχει μια λίςτα των 
διαγωνιςμάτων που είναι ςε ιςχφ, δθλαδι ζχουν θμερομθνία ζναρξθσ ι 
και λιξθσ παλιότερθ από αυτι που ο διδάςκων βλζπει τισ απαντιςεισ. 
Από εκεί πατϊντασ τον ςφνδεςμο "Αποτελζςματα" μεταφζρεται ςε μια 
ςελίδα όπου μπορεί να δει τισ εξετάςεισ που ζχουν υποβάλει οι φοιτθ-
τζσ (είτε ςυνδζκθκαν με όνομα χριςτθ και ςυνκθματικό ι χρθςιμοποίθ-
ςαν token, όχι όμωσ των ελεφκερων χρθςτϊν). ε κάκε γραμμι του πί-
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νακα που υπάρχει, φαίνονται πλθροφορίεσ όπωσ το ονοματεπϊνυμο και 
το ΑΕΠ του φοιτθτι αν ςυνδζκθκε κανονικά, αλλιϊσ θ ςειρά ζκδοςθσ 
και ο αρικμόσ token. Επίςθσ, φαίνεται θ IP του χριςτθ, θ θμερομθνία 
εκκίνθςθσ και υποβολισ τθσ εξζταςθσ κακϊσ και θ ςυνολικι διάρκεια. 
Ακόμθ, είναι ορατόσ ο αρικμόσ των ςυνολικά ςωςτϊν απαντιςεων, των 
ςυνολικά λάκοσ και των ςυνολικά αβακμολόγθτων, δθλαδι των ερωτι-
ςεων ελεφκερου κειμζνου (εάν υπιρχαν) που δε βακμολογικθκαν από 
τον διδάςκοντα μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. Σζλοσ φαίνεται ο βακ-
μόσ (ο οποίοσ δεν είναι τελικόσ αν υπάρχουν αβακμολόγθτεσ απαντι-
ςεισ). τα δεξιά όλων αυτϊν των πλθροφοριϊν υπάρχουν τρεισ ςφνδε-
ςμοι που κα εξθγιςουμε με τθ ςειρά τι κάνουν, αλλά πρϊτα πρζπει να 
αναφερκεί ότι ςτο κάτω μζροσ του πίνακα φαίνεται ο μζςοσ όροσ όλων 
των βακμολογιϊν, κακϊσ και θ μικρότερθ και μεγαλφτερθ βακμολογία. 
Ο πρϊτοσ ςφνδεςμοσ, οι "απαντιςεισ" οδθγοφν ςτθν τελικι ςελίδα των 
αναλυτικϊν απαντιςεων. Εκεί υπάρχουν και πάλι οριςμζνα ςτοιχεία του 
φοιτθτι, κακϊσ και 3 ςτιλεσ. Θ πρϊτθ δείχνει τον αφξοντα αρικμό τθσ 
κάκε ερϊτθςθσ όπωσ αυτι εμφανίςτθκε ςτον φοιτθτι κατά τον πρϊτο 
βρόχο (όπωσ κα εξθγθκεί ςτθ ςυνζχεια αν ο φοιτθτισ παρακάμψει ερω-
τιςεισ, τότε αυτζσ εμφανίηονται ξανά ςτο τζλοσ με αφξοντα αρικμό που 
ξεκινάει και πάλι απ’ το 1). Θ δεφτερθ ςτιλθ είναι το id τθσ ερϊτθςθσ και 
αποτελεί υπερςφνδεςμο προσ τθ φόρμα επεξεργαςίασ αυτισ τθσ ερϊ-
τθςθσ, ϊςτε ο διδάςκοντασ να ζχει τθ δυνατότθτα να τθν δει ι και να 
τθν τροποποιιςει αν επικυμεί. Θ τρίτθ και τελευταία ςτιλθ περιζχει το 
αποτζλεςμα τθσ απάντθςθσ εκφραηόμενο με μια εικόνα που δθλϊνει αν 
ιταν ςωςτι ι λανκαςμζνθ/ αναπάντθτθ (ι παραμζνει αβακμολόγθτθ). 
Αν θ απάντθςθ ιταν λάκοσ τότε δίπλα από τθν εικόνα υπάρχει ςε πα-
ρζνκεςθ ο αρικμόσ τθσ επιλογισ που υπζβαλε ο εξεταηόμενοσ, όπωσ αυ-
τόσ φαίνεται ςτθν φόρμα επεξεργαςίασ τθσ ερϊτθςθσ. Ο τρίτοσ ςφνδε-
ςμοσ διαγράφει τα αποτελζςματα από τθ βάςθ δεδομζνων. Πρζπει να  
δίνεται μεγάλθ προςοχι κατά αυτι τθν ενζργεια, ιδίωσ όταν υπάρχουν 
ακόμα αβακμολόγθτεσ  απαντιςεισ, αλλά κι επειδι αυτομάτωσ ςθμαίνει 
ότι οφτε οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να δουν τον βακμό τουσ μζςω τθσ 
δικισ τουσ ιςτοςελίδασ. Ο δεφτεροσ ςφνδεςμοσ αφορά τθν μεταφορά 
των αποτελεςμάτων ςε PDF με ςκοπό τθν εκτφπωςθ. Σο PDF περιζχει 
όλεσ τισ παραπάνω πλθροφορίεσ και μπορεί να παραχκεί επίςθσ για ό-
λουσ τουσ εξεταηόμενουσ ενόσ διαγωνίςματοσ από τθν αρχικι ςελίδα 
των απαντιςεων διαγωνιςμάτων.  
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χιμα 1. 16: Επιςκόπθςθ απαντιςεων εξζταςθσ 

 
Ξατά τον ενεργό ζλεγχο εξζταςθσ ο διαχειριςτισ αρχικά βρίςκεται ςε 

μια ςελίδα όπου βλζπει μια λίςτα με τα ενεργά διαγωνίςματα, όςα δθ-
λαδι βρίςκονται ςε ιςχφ και δεν ζχουν λιξει ακόμα. Εκεί πατϊντασ το 
εικονίδιο "+" αυξάνεται ο διακζςιμοσ χρόνοσ υποβολισ όλων των ενερ-
γϊν εξετάςεων (εκτόσ των ελεφκερων) κατά 5 λεπτά. Γίνεται να πατθκεί 
πολλζσ φορζσ, ϊςτε να προςτεκοφν περιςςότερα λεπτά. Αντίκετα πατϊ-
ντασ το εικονίδιο "-" μθδενίηεται ο διακζςιμοσ χρόνοσ υποβολισ όλων 
των φοιτθτϊν που εξετάηονται εκείνθ τθ ςτιγμι και τερματίηεται θ εξζ-
ταςθ. Αν πατιςει το εικονίδιο τθσ ςτιλθσ με τίτλο "ζλεγχοσ" μπορεί να 
ελζγξει τθν κατάςταςθ όλων των εξετάςεων που λαμβάνουν χϊρα εκεί-
νθ τθ ςτιγμι (εκτόσ των ελεφκερων) και να δει τα ςτοιχεία του φοιτθτι, 
τον αρικμό των εναπομείναντα ερωτιςεων, τον αρικμό ερωτιςεων ε-
λεφκερου κειμζνου, τισ ςυνολικά ςωςτζσ και λάκοσ απαντιςεισ και τθν 
διάρκεια εξζταςθσ του κακενόσ. Επίςθσ, γίνεται να αυξιςει τον χρονικό 
περικϊριο υποβολισ ι να το μθδενίςει για τον κάκε φοιτθτι ξεχωριςτά.  

Ξατά τθν επιςκόπθςθ απαντιςεων ελεφκερου κειμζνου ο διδάςκο-
ντασ βλζπει ζναν πίνακα όπου περιζχονται για τισ εξετάςεισ των διαγω-
νιςμάτων των μακθμάτων του, οι οποίεσ ζχουν υποβλθκεί, τα ςτοιχεία 
του φοιτθτι ι το token, αναλόγωσ τον τρόπο ςφνδεςθσ, κακϊσ και τα 
ςτοιχεία του διαγωνίςματοσ και ο αρικμόσ των ερωτιςεων ελεφκερου 
κειμζνου που ζχουν απαντθκεί. 
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χιμα 1. 17: Ενεργόσ ζλεγχοσ εξζταςθσ 

 
τθ ςυνζχεια πατϊντασ το εικονίδιο ςτα δεξιά του πίνακα για ζναν ςυ-
γκεκριμζνο φοιτθτι φαίνονται οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ που ζχει 
δϊςει. Ο διδάςκοντασ ζχει τθ δυνατότθτα να βακμολογιςει τθν κάκε 
απάντθςθ ωσ ςωςτι ι λανκαςμζνθ και πατϊντασ "Βακμολόγθςθ" ενθ-
μερϊνεται ο βακμόσ τθσ εξζταςθσ.  
 

 
 

χιμα 1. 18: Βακμολόγθςθ απαντιςεων ελεφκερου κειμζνου 

 
Ξατά τθν επιςκόπθςθ των μθνυμάτων ο διδάςκοντασ μεταφζρεται ςε 

μια ςελίδα όπου υπάρχει ζνασ πίνακασ με όλα τα μθνφματα που ζχουν 
αποςτείλει οι φοιτθτζσ για κάκε διαγϊνιςμά του, ακόμθ και κακϊσ οι 
εξετάςεισ βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Ο πίνακασ περιζχει τισ πλθροφορίεσ 
του διαγωνίςματοσ και ζνα ςφνδεςμο προσ το μινυμα. Εκεί φαίνεται το 
μινυμα και το id τθσ ερϊτθςθσ που αφορά, το οποίο μπορεί να το πα-
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τιςει ο διδάςκοντασ και να μεταφερκεί ςτθ ςελίδα επεξεργαςίασ τθσ 
ερϊτθςθσ. Ζτςι, αν τροποποιιςει τθν ερϊτθςθ ϊςτε να καλφψει το μι-
νυμα του φοιτθτι, τότε ο τελευταίοσ ζχοντασ παρακάμψει τθ ςυγκεκρι-
μζνθ ερϊτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ κα τθν ξαναςυναντιςει 
διορκωμζνθ ςτον δεφτερο βρόχο. 
 

 
 

χιμα 1. 19: Πίνακασ διακζςιμων μθνυμάτων 

4.1.12 Επιςκόπηςη γραφημϊτων 
 

Εδϊ υπάρχουν όλα τα γραφιματα που αφοροφν τα αποτελζςματα. 
Χωρίηονται ςε γραφιματα διαγωνιςμάτων, γραφιματα ερωτιςεων, 
βακμολογίεσ ανά τεςτ και βακμολογίεσ ανά φοιτθτι. Ξάκε γράφθμα λό-
γω του ότι παράγεται ςε πραγματικό χρόνο και ανανεϊνεται κάκε ζνα 
δευτερόλεπτο, κάνει τόςο χρόνο να εμφανιςτεί αρχικά. 

τθ πρϊτθ κατθγορία ο διδάςκοντασ βλζπει για τα διαγωνίςματα που 
ζχουν ιδθ ξεκινιςει ιδθ, γραφιματα με ςτιλεσ για όλεσ τισ ερωτιςεισ  
(αναφζρονται μόνο τα id) του κάκε διαγωνίςματοσ που αφοροφν: 

 Πόςεσ φορζσ επιλζχτθκε θ κάκε ερϊτθςθ. 

 Πόςεσ φορζσ απαντικθκε ςωςτά. 

 Πόςεσ λάκοσ. 

 Πόςεσ δεν απαντικθκε κακόλου. 
Δθλαδι ςυνολικά 4 διαφορετικά γραφιματα όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθ-
ροφορίεσ, διαφορετικό χρϊμα το κακζνα για να ξεχωρίηουν και με τισ 
ςτιλεσ τουσ να αποτελοφν ςφνδεςμο προσ τθν ςελίδα επεξεργαςίασ τθσ 
κάκε ερϊτθςθσ. Σα τρία πρϊτα γραφιματα ενθμερϊνονται αφοφ ξεκι-
νιςει θ εξζταςθ και μόλισ απαντθκεί θ κάκε ερϊτθςθ, το τελευταίο δε 
με το που τελειϊςει θ εξζταςθ. Για τισ ερωτιςεισ ελεφκερου κειμζνου, 
το γράφθμα ενθμερϊνεται μόλισ ο κακθγθτισ τισ βακμολογιςει. 

τα γραφιματα ερωτιςεων αφοροφν τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ που εξθ-
γικθκαν παραπάνω, αλλά για κακεμία μεμονωμζνθ ερϊτθςθ από τισ 
ςυνολικζσ που υπάρχουν ςτθ βάςθ δεδομζνων, τθν οποία επιλζγει ο δι-
δάςκοντασ από τον πίνακα των διακζςιμων ερωτιςεων που εμφανίηεται 
μόλισ επιλζξει αυτι τθν κατθγορία. 
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χιμα 1. 20: Γράφθμα διαγωνίςματοσ 

 
τθ κατθγορία "Βακμολογίεσ ανά τεςτ" υπάρχουν ςε ζναν πίνακα όλα 

τα διαγωνίςματα που ζχουν ξεκινιςει ιδθ. Πόλισ ο κακθγθτισ επιλζξει 
ζνα και πατιςει το εικονίδιο τθσ ςτιλθσ "Γράφθμα", εμφανίηεται ζνα 
γράφθμα με ςτιλεσ, όπου ςτον οριηόντιο άξονα αναφζρονται τα ονομα-
τεπϊνυμα των φοιτθτϊν που ολοκλιρωςαν το διαγϊνιςμα και ςτον κα-
τακόρυφο άξονα οι βακμοί τουσ. Οι ςτιλεσ αποτελοφν υπερςφνδεςμο 
προσ τθ ςελίδα επιςκόπθςθσ των απαντιςεων των εξετάςεων.  

τισ βακμολογίεσ ανά φοιτθτι, μόλισ ο διδάςκοντασ επιλζξει ζναν ςυ-
γκεκριμζνο φοιτθτι, εμφανίηονται δφο αντικείμενα. το πάνω μζροσ τθσ 
ιςτοςελίδασ εμφανίηεται ζνα γράφθμα με όλεσ τισ βακμολογίεσ του φοι-
τθτι ανά εξζταςθ, ενϊ από κάτω υπάρχει ζνασ πίνακασ με όλεσ τισ εξε-
τάςεισ του ϊςτε ο διδάςκοντασ να επιλζγει όποια κζλει και να βλζπει 
ζνα γράφθμα με τον βακμό του φοιτθτι. Ξαι πάλι θ ςτιλθ του γραφι-
ματοσ μπορεί να πατθκεί και οδθγεί ςτθ ςελίδα επιςκόπθςθσ των απα-
ντιςεων. 

4.2 Λειτουργύεσ χρόςτη 
 

Ο απλόσ χριςτθσ του ςυςτιματοσ ι αλλιϊσ φοιτθτισ ζχει 3 ιδιότθτεσ. 
Πρϊτον, μπορεί να είναι ελεφκεροσ χριςτθσ, δθλαδι να μθν ζχει ςυν-
δεκεί ςτο ςφςτθμα. Δεφτερον, να ζχει ςυνδεκεί με όνομα χριςτθ και 



146 
 

ςυνκθματικό. Σρίτον, να ζχει εξουςιοδοτθκεί για μια εξζταςθ με τθν 
απόκτθςθ ενόσ κωδικοφ ανϊνυμθσ περιιγθςθσ (token).  

4.2.1 Ελεύθερη εξϋταςη 
 

Πια ελεφκερθ εξζταςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι 
από οποιονδιποτε πατϊντασ ςτον ςχετικό ςφνδεςμο του οριηοντίου με-
νοφ ςτο  πάνω μζροσ του ιςτοτόπου. Οι ελεφκερεσ εξετάςεισ δε περιζ-
χουν τισ ερωτιςεισ ελεφκερου κειμζνου που ανικουν ςτο διαγϊνιςμα. 
Αρχικά ο χριςτθσ βλζπει ζναν πίνακα με όλα τα διακζςιμα διαγωνίςμα-
τα και πλθροφορίεσ για το κακζνα, όπωσ τον διακζςιμο χρόνο υποβολισ 
και τθν αρνθτικι βακμολογία, αν υπάρχει. Αφοφ επιλζξει το διαγϊνιςμα 
που κζλει και πατιςει το εικονίδιο τθσ ςτιλθσ "Ζναρξθ", ξεκινάει θ εξζ-
ταςθ.  

Οι ερωτιςεισ εμφανίηονται μία μια ςε κάκε ςελίδα με τυχαία ςειρά 
και τυχαία ταξινόμθςθ των επιλογϊν (των ερωτιςεων πολλαπλισ επιλο-
γισ). Είναι αρικμθμζνεσ με βάςθ τθν ςειρά εμφάνιςισ τουσ μζχρι να τε-
λειϊςουν τθν πρϊτθ φορά. Ο χριςτθσ μπορεί να απαντιςει ςε μία ερϊ-
τθςθ και να πατιςει "Τποβολι" ι να μθ τθν απαντιςει και να επιλζξει 
"Παράλθψθ" για να τθν παρακάμψει. Αν για κάποιο λόγο πατιςει λάκοσ 
κουμπί εμφανίηεται προειδοποιθτικό μινυμα. Αν όλα γίνουν ςωςτά 
προχωράει ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ. Πόλισ τελειϊςουν οι ερωτιςεισ, 
εμφανίηονται ξανά όςεσ είχαν παραλθφκεί, με τυχαία ςειρά και αρικ-
μθμζνεσ από τθν αρχι, δθλαδι το 1.  

Αν υπάρχουν επιςυναπτόμενα, τότε αυτά εμφανίηονται με το όνομα 
τουσ ςε μπλε γράμματα δίπλα από τθν ερϊτθςθ ι τισ επιλογζσ τθσ και 
πατϊντασ τα αποκθκεφονται ςτον υπολογιςτι. Ο χριςτθσ δεν ζχει τθν 
δυνατότθτα να ξαναδεί προθγοφμενθ ερϊτθςθ που ζχει απαντθκεί. 
Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ςτα αριςτερά των ερωτιςεων φαίνο-
νται τρία ςτοιχεία:  

 Σο αντίςτροφο χρονόμετρο που δείχνει τον διακζςιμο χρόνο 
υποβολισ. 

 Οι υπολειπόμενεσ ερωτιςεισ. 

 Θ IP (Internet Protocol) διεφκυνςθ του υπολογιςτι που χρθςι-
μοποίθςε ο χριςτθσ. 

Πόλισ απαντθκοφν όλεσ οι ερωτιςεισ θ εξζταςθ τελειϊνει. Εναλλα-
κτικά, οποιαδιποτε ςτιγμι επικυμεί ο χριςτθσ μπορεί να πατιςει το 
κουμπί "Τποβολι τεςτ" και να τερματίςει τθν εξζταςθ. Ξαι ςτισ 2 περι-
πτϊςεισ ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν τελικι ςελίδα, όπου υπάρχει ζνα 
ενθμερωτικό μινυμα ότι θ εξζταςθ τερματίςτθκε με επιτυχία και από 
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κάτω φαίνεται ο βακμόσ τθσ. Θ ίδια εξζταςθ γίνεται να πραγματοποιθ-
κεί παραπάνω από μία φορά ζωσ ότου να μθν είναι πια διακζςιμο το 
διαγϊνιςμα. 
 

 
 

χιμα 1. 21: Ελεφκερθ εξζταςθ 

 

4.2.2 ύνδεςη και ϋναρξη νϋασ εξϋταςησ 
 

Ξατά τθ ςφνδεςθ (και αποςφνδεςθ) χριςτθ ακολουκείται θ ίδια δια-
δικαςία όπωσ και με τθν ςφνδεςθ διαχειριςτι, μόνο που μόλισ τα ςτοι-
χεία ςφνδεςθσ ελεγχτοφν, ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθ δικι του αρχικι 
ςελίδα. Από εκεί ζχει 2 επιλογζσ: να ξεκινιςει μια νζα εξζταςθ ι να δει 
τισ βακμολογίεσ του για τισ εξετάςεισ που ζχει ιδθ υποβάλει. 

Ξατά τθν ζναρξθ νζασ εξζταςθσ θ διαδικαςία είναι παρόμοια με τθν 
ελεφκερθ εξζταςθ, με λίγεσ διαφορζσ που κα εξθγιςουμε ςε αυτι τθ 
παράγραφο. Αρχικά ο εγγεγραμμζνοσ φοιτθτισ επιλζγει το μάκθμα ςτο 
οποίο κζλει να εξεταςτεί. Αν υπάρχουν διακζςιμα διαγωνίςματα εκείνθ 
τθ ςτιγμι, τότε εμφανίηονται μαηί με τισ πλθροφορίεσ τουσ ςε ζναν πί-
νακα. τθ τελευταία ςτιλθ του πίνακα αυτοφ υπάρχει ζνα εικονίδιο που 
μόλισ πατθκεί ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ. Από εκεί και πζρα 
οι ερωτιςεισ εμφανίηονται όπωσ και ςτθν ελεφκερθ εξζταςθ, με τθ δια-
φορά ότι πλζον εμφανίηονται και ερωτιςεισ ελεφκερου κειμζνου. Ξάτω 
από τον χϊρο που ζχει ο φοιτθτισ για να γράψει τθν απάντθςθ, υπάρ-
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χει ζνασ μετρθτισ χαρακτιρων, ϊςτε να μθ ξεπεραςτεί το όριο των 
1024 χαρακτιρων. Ακόμθ, ςτα αριςτερά υπάρχει ζνα πλαίςιο, ςτο ο-
ποίο ο φοιτθτισ μπορεί να γράψει ζνα μινυμα που αφορά τθν ερϊτθςθ 
και να το αποςτείλει ςτον διδάςκοντα πατϊντασ "Αποςτολι". Σο όριο 
για ζνα μινυμα είναι 255 χαρακτιρεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αποςτο-
λι ενόσ μζτριου μεγζκουσ και κατανοθτοφ μθνφματοσ, αλλά όχι υπερ-
βολικά μεγάλου και χρονοβόρου. τα αριςτερά τθσ ςελίδασ, εκτόσ από 
το βαςικό μενοφ του χριςτθ, υπάρχουν και πάλι ζνα αντίςτροφο χρο-
νόμετρο, οι υπολειπόμενεσ ερωτιςεισ και θ IP του χριςτθ. Πόλισ τε-
λειϊςει θ εξζταςθ (με ζναν από τουσ τρόπουσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
ελεφκερθ εξζταςθ) ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθ ςελίδα τερματιςμοφ, 
όπου υπάρχει ζνα μινυμα επιβεβαίωςθσ και ο βακμόσ του φοιτθτι. Ο 
βακμόσ αυτόσ δεν είναι τελικόσ αν ςτθν εξζταςθ υπιρχαν ερωτιςεισ 
ελεφκερου κειμζνου, οι οποίεσ βακμολογοφνται αργότερα από τον δι-
δάςκοντα. Ζτςι ο φοιτθτισ κα πρζπει να ελζγξει και πάλι τον βακμό του 
ςε μετζπειτα χρονικι ςτιγμι από τον ςφνδεςμο "Βακμοί διαγωνιςμά-
των" του βαςικοφ μενοφ. Όλεσ οι εξετάςεισ δε μποροφν να επαναλθφ-
κοφν μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ. Όποιοσ επιχειριςει κάτι τζτοιο λαμ-
βάνει ζνα ςχετικό μινυμα ςτθ ςελίδα του, το οποίο ενθμερϊνει ότι θ 
εξζταςθ ζχει ιδθ υποβλθκεί. 
 

 
 

χιμα 1. 22: Ολοκλιρωςθ εξζταςθσ 

 

4.2.3 Εξϋταςη με χρόςη token 
 

Αν κάποιοσ φοιτθτισ κατζχει ζναν κωδικό ανϊνυμθσ περιιγθςθσ ι 
αλλιϊσ token, μαηί με το QR code που το ςυνοδεφει (ςε ζντυπθ μορφι, 
δοςμζνο από τον διδάςκοντα), τότε είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να ξεκινι-
ςει μια ανϊνυμθ εξζταςθ μζςω αυτϊν. Ξάκε token και το αντίςτοιχο QR 
code αντιπροςωπεφει μία μοναδικι εξζταςθ ενόσ μακιματοσ, θ οποία 
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δε γίνεται να επαναλθφκεί αφότου χρθςιμοποιθκοφν αυτά τα ςτοιχεία. 
Επιπλζον αυτά τα ςτοιχεία αντικακιςτοφν τθν κανονικι ςφνδεςθ ενόσ 
φοιτθτι και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ 
είναι να ςαρωκεί θ εικόνα QR με μία φορθτι ςυςκευι (π.χ. κινθτό ι 
υπολογιςτισ ταμπλζτα) που είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο διαδίκτυο και ζτςι 
κα ανοίξει αμζςωσ θ ςελίδα με τθν πρϊτθ ερϊτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εξζταςθσ. Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι να ειςαχκεί ςτο πρόγραμμα περιι-
γθςθσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ με το token που ζχει δοκεί ςτον φοιτθ-
τι και ζχει τθν μορφι "../steste.php?tokid=token", όπου token ο κωδι-
κόσ που αποτελείται από το id του διαγωνίςματοσ ςτθ βάςθ δεδομζ-
νων, τθν ςειρά ζκδοςθσ και τον τυχαίο εξαψιφιο αρικμό. Πόλισ ξεκινι-
ςει θ εξζταςθ και μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ ακολουκείται ακριβϊσ θ 
ίδια διαδικαςία που περιγράφτθκε ςτθν παράγραφο 3.2.2. 

4.2.4 Βαθμού διαγωνιςμϊτων 
 

Πατϊντασ τον αντίςτοιχο ςφνδεςμο από το βαςικό μενοφ του χριςτθ, 
αυτόσ μεταφζρεται ςτθ ςελίδα με τισ βακμολογίεσ του. Τπάρχουν δφο 
περιπτϊςεισ και θ ςελίδα διαφζρει ανάλογα με αυτζσ. Θ πρϊτθ περί-
πτωςθ είναι ο φοιτθτισ να ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με όνομα χριςτθ 
και ςυνκθματικό και θ δεφτερθ να χρθςιμοποίθςε token.  

Αν ςυνζβθ το πρϊτο τότε εμφανίηονται οι βακμοί από όλεσ τισ εξετά-
ςεισ του φοιτθτι. υγκεκριμζνα υπάρχει ζνασ πίνακασ που περιζχει 
πλθροφορίεσ για τα διαγωνίςματα που υπζβαλλε ο φοιτθτισ, όπωσ τθν 
αρνθτικι βακμολογία που ζχουν, τθν θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και 
υποβολισ τθσ εξζταςθσ, τισ ςυνολικά ςωςτζσ, λάκοσ και αναπάντθτεσ 
ερωτιςεισ και τζλοσ τον βακμό που ςθμείωςε ο φοιτθτισ. Ο πίνακασ 
αυτόσ είναι ταξινομθμζνοσ κατά τθν θμερομθνία/ ϊρα υποβολισ των 
εξετάςεων και περιζχει το μζγιςτο 15 γραμμζσ ανά ςελίδα (όπωσ όλοι οι 
πίνακεσ που υπάρχουν ςτον ιςτότοπο).  Ξάτω από αυτόν τον πίνακα 
υπάρχει ζνασ δεφτεροσ με μία γραμμι και τρεισ ςτιλεσ, οι οποίεσ αντι-
προςωπεφουν τον μζςο όρο, τθ μζγιςτθ και τθν ελάχιςτθ βακμολογία 
του φοιτθτι. 

Αν χρθςιμοποιικθκε token, τότε ο φοιτθτισ μπορεί να δει τον βακμό 
τθσ εξζταςθσ που ζδωςε, αν επιςκεφτεί τον ςφνδεςμο αυτό αμζςωσ μό-
λισ τελειϊςει θ εξζταςθ. Φυςικά βλζπει ζναν μόνο βακμό, οπότε δεν 
υπάρχει ο δεφτεροσ πίνακασ ςε αυτι τθ περίπτωςθ. Αν όμωσ επιςκεφτεί 
άλλθ ςελίδα του ιςτοτόπου, τότε για να δει τον βακμό τθσ εξζταςθσ που 
ζδωςε κάνοντασ χριςθ token κα πρζπει να προςκζςει ςτο URL τθσ ςε-
λίδασ με τισ βακμολογίεσ το "?tokid=token", δθλαδι το URL να ζχει τθν 
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μορφι "../steste.php?tokid=token" όπου token ο κωδικόσ ανϊνυμθσ 
περιιγθςθσ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν εξζταςθ. Πε αυτόν τον τρόπο ο 
φοιτθτισ μπορεί να δει και βακμολογίεσ του από παλιότερεσ εξετάςεισ 
τισ οποίεσ ζδωςε χρθςιμοποιϊντασ token. 
 

 

 

χιμα 1. 23: Βακμοί διαγωνιςμάτων 

 
Εδϊ τελειϊνει θ περιγραφι των λειτουργιϊν του ιςτότοπου. Ο ανα-

γνϊςτθσ ζχει πλζον μια πλιρθ εικόνα τθσ ανάπτυξθσ του ιςτότοπου, κα-
κϊσ ζχει ιδθ γνϊςθ των τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιικθκαν, των απαι-
τιςεων και προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ, τθσ βάςθσ δεδομζνων που 
δθμιουργικθκε και των βαςικότερων ςθμείων του κϊδικα που αναπτφ-
χκθκε. Πετά απ’ όλα αυτά ακολουκεί μια ςφνοψθ του παρόντοσ ζργου 
κακϊσ και ιδζεσ για μελλοντικζσ επεκτάςεισ. 
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Κεφϊλαιο 5 

Επύλογοσ 
 

το παρόν κεφάλαιο κα ςυνοψίςουμε ότι ζχει ειπωκεί μζχρι ςτιγμισ. 
Κα γίνει αναφορά ςτα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν υλοποί-
θςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ και ςτισ μελλοντικζσ επεκτάςεισ που μπο-
ροφν να λάβουν χϊρα μζςω των αποτελεςμάτων τθσ.  

5.1 ύνοψη και ςυμπερϊςματα 
 

τθ παροφςα διπλωματικι εργαςία αναπτφχκθκε ζνα ςφςτθμα διαδι-
κτυακισ εξζταςθσ φοιτθτϊν. Πρόκειται για ζναν ιςτότοπο που υλοποιι-
κθκε γράφοντασ κϊδικα ςε γλϊςςα PHP, θ οποία ςε επικοινωνία με τθν 
JavaScript και μια βάςθ δεδομζνων MySQL δθμιουργεί δυναμικό περιε-
χόμενο ςτισ ςελίδεσ του. Θ πρόςβαςθ ςτθ MySQL και θ διαχείριςθ των 
δεδομζνων τθσ ζγινε μζςω τθσ επζκταςθσ τθσ PHP, PDO, θ οποία χρθςι-
μοποιεί ζτοιμεσ δθλϊςεισ με παραμετροποιθμζνα ερωτιματα, πράγμα 
που τθν κακιςτά κατάλλθλθ για τθν αποφυγι τθσ κακόβουλθσ τεχνικισ 
SQL injection πρϊτθσ τάξθσ. Ο ιςτόχωροσ ςχεδιάςτθκε για να παρζχει 
ςτουσ διδάςκοντεσ ενόσ Πανεπιςτθμίου εργαλεία διαχείριςθσ αντικειμζ-
νων όπωσ είναι τα μακιματα, οι ερωτιςεισ και τα διαγωνίςματα. Ξακζ-
να από αυτά τα αντικείμενα ςχετίηεται άμεςα με ζνα άλλο. Ζτςι δθμι-
ουργικθκε μια βάςθ δεδομζνων με 14 πίνακεσ, οι οποίοι ςυνδζονται 
μεταξφ τουσ με εξωτερικά κλειδιά. Αυτό που ξεχωρίηει το ςφςτθμα από 
άλλα παρόμοια που ζχουν αναπτυχκεί είναι τα εξισ 3 χαρακτθριςτικά 
του:  

 Οι εξετάςεισ περιζχουν ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ αλλά και 
ελεφκερου κειμζνου. Οι πρϊτεσ βακμολογοφνται αυτόματα ενϊ οι 
τελευταίεσ από τον διδάςκοντα. 

 Ξατά τθ διάρκεια μιασ εξζταςθσ οι ερωτιςεισ επιλζγονται και εμ-
φανίηονται μία μια με τυχαία ςειρά ςε κάκε ςελίδα. Ζτςι ζνασ φοι-
τθτισ δε κα δϊςει ποτζ τθν ίδια εξζταςθ ενόσ διαγωνίςματοσ με 
ζναν άλλο. 

 Οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δϊςουν μια εξζταςθ ανϊνυμα 
με τθ χριςθ ενόσ κωδικοφ ανϊνυμθσ περιιγθςθσ (token) που ειςά-
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γεται ςτο url τθσ ςελίδασ εξζταςθσ και δίνεται εκτυπωμζνο ςε αυ-
τοφσ. 

Άλλα βαςικά χαρακτθριςτικά του ιςτότοπου είναι ότι ο διδάςκοντασ 
μπορεί ςτο διάςτθμα που υπάρχουν ενεργζσ εξετάςεισ να αυξιςει ι να 
μθδενίςει τον διακζςιμο χρόνο υποβολισ ενόσ ι όλων των φοιτθτϊν 
που δίνουν τθν εξζταςθ. Επίςθσ, μπορεί να δει γραφιματα πραγματικοφ 
χρόνου που αφοροφν τισ βακμολογίεσ των φοιτθτϊν και των διαγωνι-
ςμάτων, κακϊσ και ςυγκεντρωτικοφσ αρικμοφσ ςχετικά με το πόςεσ φο-
ρζσ απαντικθκαν ςωςτά ι λάκοσ οι ερωτιςεισ ενόσ διαγωνίςματοσ.  Σζ-
λοσ, όταν ολοκλθρωκεί μια εξζταςθ ο διδάςκοντασ μπορεί να ελζγξει για 
όςουσ ζδωςαν τθν εξζταςθ, αναλυτικά ποιεσ ερωτιςεισ επιλζχτθκαν με 
τθ ςειρά που επιλζχτθκαν και τι απάντθςε ο φοιτθτισ ςτθ κακεμία. 
Ππορεί να βακμολογιςει τισ απαντιςεισ ελεφκερου κειμζνου μαρκάρο-
ντασ τεσ ωσ ςωςτζσ ι λάκοσ και ακόμθ, να παράγει ζνα PDF με τα απο-
τελζςματα. 

Ξατά τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ υπιρχαν αρκετζσ δυςκολίεσ, που 
κατά κφριο λόγο αφοροφςαν τθν ςωςτι επικοινωνία μεταξφ PHP και Ja-
vaScript ι AJAX και τθν δυναμικι άντλθςθ δεδομζνων και ενθμζρωςθ 
των ςελίδων, αλλά ξεπεράςτθκαν ςχετικά εφκολα. Ακόμθ, υπιρξε μεγά-
λθ δυςκολία κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςελίδασ εξζταςθσ και πιο ςυγκε-
κριμζνα ςτθ παραγωγι ερωτιςεων με τυχαία ςειρά. Σο πρόβλθμα που 
παρουςιάςτθκε είναι ότι οι ερωτιςεισ δεν εμφανίηονταν όπωσ κα περι-
μζναμε, αλλά κάποιεσ επαναλαμβάνονταν παραπάνω από μία φορά. 
Σελικά υπιρξε ικανοποιθτικι λφςθ, όμωσ ζπρεπε να γίνει ζνα είδοσ 
ςυμβιβαςμοφ. Για τθ ςωςτι λειτουργία του κϊδικα παραγωγισ των ςε-
λίδων εξζταςθσ, κυςιάςτθκε ο ςωςτόσ τρόποσ χριςθσ τθσ PDO με απο-
τζλεςμα να μθ χρθςιμοποιοφνται "δεςμευμζνοι" παράμετροι. Ωσ εκ 
τοφτου, ο ςυγκεκριμζνοσ κϊδικασ είναι ευάλωτοσ ςε επικζςεισ SQL in-
jection. Όμωσ ενιςχφςαμε τθν αςφάλεια με άλλεσ τεχνικζσ όπωσ το φιλ-
τράριςμα των ςτοιχείων του χριςτθ κατά τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, 
τθν επικφρωςθ των δεδομζνων ειςόδου και τθν εξάλειψθ ανεπικφμθτων 
χαρακτιρων από αυτι. 

Ασ δοφμε τϊρα μερικζσ μετρικζσ του ςυςτιματοσ που υλοποιικθκε: 

 Δθμιουργικθκαν 143 αρχεία. 

 Γράφτθκαν 23,755 γραμμζσ κϊδικα (με ςχόλια). 

 Χρθςιμοποιικθκαν 26 ςυναρτιςεισ JavaScript. 
Ο ιςτότοποσ δοκιμάςτθκε εκτενϊσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Τπιρξαν 4 
χριςτεσ (ζνασ κακολικόσ διαχειριςτισ, δφο απλοί-διδάςκοντεσ και ζνασ 
φοιτθτισ), που δθμιοφργθςαν το μζγιςτο 55 εγγραφζσ ςτθ βάςθ δεδο-
μζνων με 11 ερωτιςεισ, 3 διαγωνίςματα, 10 tokens και 3 αποτελζςματα 
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εξετάςεων. Ο κϊδικασ ελζγχτθκε με XHTML validator δίχωσ λάκθ. Σο ςφ-
ςτθμα  ζτρεξε τοπικά ςε Windows XP αλλά και ςε διακομιςτι με 
FreeBSD χωρίσ κανζνα πρόβλθμα και λειτουργεί αποδοτικά ςε όλα τα 
ςφγχρονα προγράμματα περιιγθςθσ Λςτοφ (Chrome, Mozilla Firefox και 
Internet Explorer). Ζτςι ςυμπεραίνουμε ότι ο ιςτότοποσ είναι καινοτό-
μοσ, αςφαλισ ςε ικανοποιθτικό βακμό, αποδοτικόσ και ανταγωνίηεται 
πλιρωσ παρόμοια ςυςτιματα που κυκλοφοροφν ςτο διαδίκτυο ι διατί-
κενται ςτθν αγορά  με αμοιβι. 

5.2  Μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ 
 

Ο ιςτόχωροσ που αναπτφχκθκε είναι πλιρθσ και αυτάρκθσ, ωςτόςο 
κα μποροφςαν να προςτεκοφν περαιτζρω λειτουργίεσ ςτο μζλλον για να 
εξυπθρετθκοφν άλλεσ ανάγκεσ πζρα από αυτζσ που καλφπτονται. Ακό-
μθ, μποροφν να υπάρξουν μελλοντικζσ εργαςίεσ που βαςίηονται ςτθ πα-
ροφςα. Ο ιςτόχωροσ είναι ευζλικτοσ ϊςτε να διευκολφνει τισ αλλαγζσ. 

5.2.1 Τποςτόριξη πολλαπλών ςωςτών απαντόςεων  
 

Πια λειτουργία που κα μποροφςε να προςτεκεί ςτο μζλλον είναι να 
υποςτθρίηονται παραπάνω από μία ςωςτζσ απαντιςεισ για τισ ερωτι-
ςεισ πολλαπλισ επιλογισ με ιδανικά δφο. Ζτςι αν και οι δφο ζχουν επι-
λεχτεί, θ απάντθςθ κα κεωρείται ςωςτι, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ 
λάκοσ. Αν ζχει επιλεχτεί μόνο θ μία, τότε ο φοιτθτισ κα λαμβάνει το μι-
ςό τθσ βακμολογίασ. Αυτι θ προςκικθ είναι χριςιμθ ςτθ περίπτωςθ 
που υπάρχουν ερωτιςεισ που δεν ζχουν αρικμθτικι απάντθςθ, αλλά 
αλφαρικμθτικι ι οποία διαφζρει ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Για να γί-
νει αυτι θ αλλαγι, πρζπει αρχικά το πεδίο answer του πίνακα Ques-
tions να τροποποιθκεί ϊςτε να είναι τφπου enum και να περιζχει τισ 2 
τα id των 2 πλζον ςωςτϊν απαντιςεων. Ζπειτα κα άλλαηε ο τρόποσ επι-
λογισ τθσ απάντθςθσ από radio button ςε checkbox που ζχει ωσ τιμι το 
id τθσ απάντθςθσ και κατά τθν επεξεργαςία τθσ κα γινόταν ζλεγχοσ για 
το αν ζχουν επιλεχκεί τα ςωςτά id ςυνδυαςμζνα ι μθ. 
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5.2.2 Δημιουργύα εφαρμογόσ για Android 

Ζνα χριςιμο μελλοντικό ζργο που κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί 
είναι θ δθμιουργία μιασ εφαρμογισ για ςυςκευζσ με λειτουργικό An-
droid, που κα είναι βαςιςμζνθ ςτο παρόν ςφςτθμα. Αν και ο ιςτότοποσ 
που αναπτφχκθκε είναι προςβάςιμοσ από φορθτζσ ςυςκευζσ που είναι 
ςυνδεδεμζνεσ ςτο διαδίκτυο, κα ιταν αρκετά χριςιμο να υπιρχε μια 
ξεχωριςτι εφαρμογι όπου οι κακθγθτζσ κα ανζβαηαν μερικζσ απλζσ 
ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και οι φοιτθτζσ κα τισ απαντοφςαν μζ-
ςω τθσ δικισ τουσ ςυςκευισ. Οι τελευταίοι κα μποροφςαν επίςθσ να 
ενθμερϊςουν απλϊσ τθ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ και ζπειτα να 
πάρουν μζροσ ςε μια εξζταςθ δίχωσ να είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδί-
κτυο.  Για να γίνει κάτι τζτοιο πρζπει να χρθςιμοποιθκεί θ δομι του υ-
πάρχοντοσ ιςτοχϊρου ϊςτε να γραφτεί θ εφαρμογι Android μζςω ενόσ 
πακζτου ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (SDK) Android, όπωσ είναι το Eclipse. 
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