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ΓΖΛΧΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο Γηώξγνο – Ραθαήι Ρέληεο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε 

αξηζκό κεηξώνπ 40566 θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ H/Τ πζηεκάησλ Σ.Δ. ηνπ 

Α.Δ.Ι. Πεηξαηά Σ.Σ. πξηλ αλαιάβσ ηελ εθπόλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο κνπ, δειώλσ 

όηη ελεκεξώζεθα γηα ηα παξαθάησ:  

«Η Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντόλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηόζν ηνπ 

ζπγγξαθέα, όζν θαη ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθό ραξαθηήξα θαη 

πξσηόηππν πεξηερόκελν.  

Απαγνξεύεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη απηνύζην 

ή κεηαθξαζκέλν από θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα πξάμε απνηειεί 

πξντόλ ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ηζηθήο Σάμεο γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ 

άιινπ ζπγγξαθέα. Απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Π.Δ., ν νπνίνο 

θέξεη θαη ηελ επζύλε ησλ ζπλεπεηώλ, πνηληθώλ θαη άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο.  

Πέξαλ ησλ όπνησλ πνηληθώλ επζπλώλ ηνπ ζπγγξαθέα ζε πεξίπησζε πνπ ην Ίδξπκα 

ηνπ έρεη απνλείκεη Πηπρίν, απηό αλαθαιείηαη κε απόθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε λέα απόθαζεο ηεο, κεηά από αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ, ηνπ αλαζέηεη εθ λένπ ηελ εθπόλεζε ηεο Π.Δ. κε άιιν ζέκα θαη 

δηαθνξεηηθό επηβιέπνληα θαζεγεηή. Η εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ Π.Δ. πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί εληόο ηνπιάρηζηνλ ελόο εκεξνινγηαθνύ 6κήλνπ από ηελ εκεξνκελία 

αλάζεζεο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 18, παξ. 5 

ηνπ ηζρύνληνο Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ.» 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο κε ζηόρν ηελ παξνρή γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ από επαγγεικαηίεο πξνο 

ελδηαθεξόκελνπο ρξήζηεο. Η ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζηελ αλάξηεζε 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. παξνπζηάζεηο, pdf) από επηθπξσκέλνπο επαγγεικαηίεο ζην 

αληηθείκελν ηνπο (π.ρ. πξνγξακκαηηζηέο, θπζηθνύο) ζην νπνίν ζα έρνπλ πξόζβαζε νη 

ελδηαθεξόκελνη ρξήζηεο. Γηα δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

αμηνιόγεζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ, έηζη ώζηε λα γλσξίδνπλ θαη νη ππόινηπνη ρξήζηεο ην 

επίπεδν γλώζεο ηνπ επαγγεικαηία γηα κειινληηθέο ρξήζεηο. 

 

 

ABSTRACT 

 

The goal of the present thesis is the development of a web application that provides 

knowledge and information from professionals to anyone interested in the subject. The 

functionality of this application is based on the upload of educational resources 

(PowerPoint presentations, pdf) from certified professionals in their field 

(programmers, physicists) in which all of the interested users have access to. For the 

comfort of the users a rating system of the content is accessible to use so other users 

can know the educational level of the professional for future reference. 

 

Δπηζηεκνληθή πεξηνρή: Πξνγξακκαηηζκόο 

Λέμεηο θιεηδηά: e-learning, ruby, rails, κνληέια, ρεηξηζηέο 

 

Scientific area: Programming 

Keywords: e-learning, ruby, rails, models, controllers 

 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               9 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ...................................................................................... 11 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ............................................................................................................ 13 

ΔΗΑΓΧΓΖ ................................................................................................................ 13 

1.1 Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πηπρηαθήο ................................................... 13 

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ........................................................................................... 14 

1.2.1 ηελ αξραηόηεηα ........................................................................................... 14 

1.2.2 Η πξώηε κνξθή κάζεζεο από απόζηαζε .................................................... 15 

1.2.3 Η κεραλή ηνπ Pressey .................................................................................. 15 

1.2.4 Δθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ......................... 18 

1.2.5 Μεηά ηνλ πόιεκν .......................................................................................... 19 

1.2.6 Σα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα θαη ην παξόλ ............................................................ 20 

1.3 Σν κέιινλ ηνπ e-learning .................................................................................. 20 

1.4 πγρξνληζκέλν θαη αζύγρξνλν e-learning ..................................................... 23 

1.5 πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning management systems - LMS) . 24 

1.6 Massive open online courses (MOOC) ............................................................ 24 

1.7 Οη θύξηεο ηάζεηο ηνπ e-learning ........................................................................ 24 

1.7.1 Αλάκεηθηε κάζεζε (Blended learning) .......................................................... 25 

1.7.2 Κνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε (social and collaborative learning) .. 25 

1.7.3 Παηρληδνπνίεζε (Gamification) ..................................................................... 26 

1.8 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην e-learning ................................................. 26 

1.9 Τπεξεζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πηπρηαθή εξγαζία .................... 30 

1.10 Σερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην e-learning .................................... 32 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ............................................................................................................ 33 

ΔΗΑΓΧΓΖ ................................................................................................................ 33 

2.1 Ζ γιώζζα Ruby ................................................................................................ 33 

2.2 Ζ Ruby On Rails ................................................................................................ 35 

2.3 Ζ αξρηηεθηνληθή MVC (Model-View –Controller) ............................................. 36 

2.4 Αλάιπζε ηωλ M-V-C .......................................................................................... 37 

2.5 Σα Ruby Gems ................................................................................................... 37 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               10 

 

2.6 Σα εξγαιεία ηεο Rails ....................................................................................... 38 

2.7 Associations κεηαμύ ηωλ κνληέιωλ ζηε Rails ............................................... 39 

2.7.1 belongs_to association ................................................................................. 40 

2.7.2 has_many association .................................................................................. 41 

2.7.3 has_many :through association .................................................................... 42 

2.8 Βαζηθέο εληνιέο ηεο rails & δεκηνπξγία ελόο project .................................... 43 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ............................................................................................................ 53 

ΔΗΑΓΧΓΖ ................................................................................................................ 53 

3.1 Οη δπλαηόηεηεο ηωλ ρξήζηωλ ηεο εθαξκνγήο ............................................... 53 

3.2 Σν ζρέδην ηεο βάζεο δεδνκέλωλ ..................................................................... 55 

3.3 Αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο .................................................................................. 55 

3.3.1 Η αξρηθή ζειίδα ............................................................................................ 56 

3.3.2 Η ζειίδα εγγξαθήο ρξήζηε ........................................................................... 59 

3.3.3 Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε .................................................................................. 64 

3.3.4 ύλδεζε ηνπ admin ....................................................................................... 65 

3.3.5 Η επηινγή Lessons ....................................................................................... 68 

3.3.6 Η επηινγή Categories ................................................................................... 70 

3.3.7 Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο ................................................................................ 71 

3.4 Σα test ηεο εθαξκνγήο...................................................................................... 72 

3.4.1 Test γηα ηα validations ηνπ κνληέινπ User .................................................... 73 

3.4.2 Σεζη πξαγκαηηθώλ ζελαξίσλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ................................... 74 

ΔΠΗΛΟΓΟ ................................................................................................................ 78 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ........................................................................................................ 79 

 

 

 

 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               11 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Δηθόλα 1.1: Σάμε ζηελ αξραία Ρώκε ........................................................................ 14 

Δηθόλα 1.2: Η κεραλή ηνπ Pressey ........................................................................... 16 

Δηθόλα 1.3: Παξάδεηγκα ηεζη κέζσ Quenstionmark Perception ............................... 17 

Δηθόλα 1.4: Η teaching machine ηνπ BF Skinner ...................................................... 19 

Δηθόλα 2.1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο TIOBE software ................................................ 34 

Δηθόλα 2.2: Αξρηηεθηνληθή MVC ............................................................................... 36 

Δηθόλα 2.3α: Παξάδεηγκα belongs_to association ................................................... 40 

Δηθόλα 2.3β: Παξάδεηγκα has_many association ..................................................... 41 

Δηθόλα 2.3γ: Παξάδεηγκα has_many, :through association ...................................... 42 

Δηθόλα 2.4α: Γεκηνπξγία ηνπ βαζηθνύ θαθέινπ ηεο εθαξκνγήο ............................... 43 

Δηθόλα 2.4β: Καηαζθεπή κνληέινπ ........................................................................... 44 

Δηθόλα 2.4γ: Καηαζθεπή ηνπ controller ..................................................................... 46 

Δηθόλα 2.4δ: Γεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ....................................................... 47 

Δηθόλα 2.4ε: Μεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε ..................................................... 48 

Δηθόλα 2.4ζη: Έλαξμε ηνπ ηνπηθνύ server ............................................................... 49 

Δηθόλα 2.4δ: Έλαξμε ηεο θνλζόιαο .......................................................................... 50 

Δηθόλα 2.5: Έλα rails project .................................................................................... 51 

Δηθόλα 3.1: Γπλαηόηεηεο επηζθέπηε ......................................................................... 53 

Δηθόλα 3.2: Γπλαηόηεηα απινύ ρξήζηε .................................................................... 54 

Δηθόλα 3.3: Γπλαηόηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηε .................................................................. 54 

Δηθόλα 3.4: Σν ζρεκαηηθό ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ..................................................... 55 

Δηθόλα 3.5: Αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ............................................................... 56 

Δηθόλα 3.6: Φόξκα επηθνηλσλίαο Contact Us ........................................................... 57 

Δηθόλα 3.7: Η FAQ ζειίδα ........................................................................................ 58 

Δηθόλα 3.8: ειίδα εγγξαθήο ρξήζηε ....................................................................... 59 

Δηθόλα 3.9: Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε ........................................................................... 64 

Δηθόλα 3.10: Σν admin panel .................................................................................... 65 

Δηθόλα 3.11: Δκθάληζε όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο εθαξκνγήο ............................. 66 

Δηθόλα 3.12: Λίζηα κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο εθαξκνγήο ............................................... 67 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               12 

 

Δηθόλα 3.13: Λίζηα κε όια ηα καζήκαηα ................................................................... 68 

Δηθόλα 3.14: ειίδα ελόο καζήκαηνο ....................................................................... 69 

Δηθόλα 3.15: Γεκόζην πξνθίι ρξήζηε ...................................................................... 69 

Δηθόλα 3.16: Οη θαηεγνξίεο ηεο εθαξκνγήο .............................................................. 70 

Δηθόλα 3.17: Φόξκα δεκηνπξγίαο καζήκαηνο ........................................................... 71 

Δηθόλα 3.18: Απνηειέζκαηα ησλ validation tests ...................................................... 74 

Δηθόλα 3.19:Απνηειέζκαηα ησλ test ρξήζεο ........................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               13 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην 1ν θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε 

(e-learning). Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη ηζηνξηθή αλαθνξά, πεξηγξαθή δηαθόξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθαξκνγή 

θαζώο θαη αλάιπζε πξόζθαησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ.  

 

1.1 Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πηπρηαθήο 

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα έγηλε ε είζνδνο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Internet ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ. Η ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ κέρξη ηόηε 

αθνινπζνύζε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο από έλαλ δηδάζθνληα ζε έλα 

θνηλό, άιιαμε θαζώο ε  ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ όπσο ππνινγηζηέο, 

smartphones θαη tablets έγηλε εθηθηή ζηε δηδαζθαιία. Η ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε 

(e-learning) απνηειεί κηα κνξθή εθπαίδεπζεο ε νπνία θάλεη ρξήζε ηέηνησλ πνιπκέζσλ  

κε ζθνπό λα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα κνξθσζεί από νπνηνδήπνηε 

ζεκείν βξίζθεηαη. ηηο κέξεο καο ην e-learning παξέρεηαη θπξίσο κέζσ δηαδηθηύνπ ή κε 

ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ όπσο cd, DVD θ.α. [1]. 

Σν e-learning έρεη σο ζθνπό λα θάλεη ην καζεηή λα αηζζάλεηαη όηη βξίζθεηαη ζε κηα 

παξαδνζηαθή ηάμε, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα κνηξάδεηαη ειεθηξνληθό πιηθό 

(βίληεν κε δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο PowerPoint, αξρεία word, pdf) κε άιινπο καζεηέο 

θαη λα παξέρεη ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή κέζσ δηαδηθηύνπ 

όπσο email, πξνζσπηθά κελύκαηα, ρξήζε θνηλνηήησλ (forum) θαζώο επίζεο θαη 

πξνγξάκκαηα απεπζείαο αληαιιαγήο κελπκάησλ όπσο ην Skype. Σν θύξην ζεηηθό ηνπ 

e-learning είλαη όηη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί αλεμαξηήησο ώξαο κέζα ζηελ 

εκέξα, λα παξαθνινπζήζεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ επηζπκεί θαζώο επίζεο θαη λα 

ζπλνκηιήζεη κε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο. 

Σν e-learning, απνηειεί κηα γξεγνξόηεξε αιιά θαη θζελόηεξε ελαιιαθηηθή ιύζε 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν εθπαίδεπζεο όπνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 
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είλαη αθξηβόο, ρξνλνβόξνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δελ 

είλαη ηόζν επηηπρεκέλα. 

 

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ο όξνο "e-learning" ππάξρεη από ηα ηέιε ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 1999 όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζε ζεκηλάξην ζρεηηθά 

κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε ππνινγηζηή (computer based training program, 

CBT). Γηα λα ππάξρεη κηα πην αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ππήξμαλ θαη άιινη 

όξνη όπσο "online training" θαη "εηθνληθή εθπαίδεπζε" (virtual training), σζηόζν 

ππάξρνπλ απνδείμεηο ύπαξμεο κηαο πξώηκεο κνξθήο e-learning από ηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηώλα [2]. 

 

1.2.1 ηελ αξραηόηεηα 

ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη κηα καξκάξηλε πιάθα πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ 

ζην 200 π.Υ. ζηελ αξραία Ρώκε θαη παξνπζηάδεη κία ζρνιηθή ηάμε. Ο δάζθαινο 

βξίζθεηαη ζηε κέζε κε 2 καζεηέο γύξσ ηνπ, όπνπ ν θαζέλαο δηαβάδεη από πάππξνπο 

ελώ έλαο ηξίηνο καζεηήο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα πιάθα ζηελ νπνία κπνξνύζε λα 

γξάςεη. Απηή ε ηερληθή γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ζηα ζρνιεία ηεο Δπξώπεο 

κέρξη ην 1950. Ο Dr. Marcel Mirande αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «De onstuitbare opkomst 

van de leermachine», όηη ε πιάθα πνπ έγξαθαλ ήηαλ ην laptop ηεο ηόηε επνρήο θαη 

ζθνπόο ηεο ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ηερληθώλ γξαθήο ησλ καζεηώλ [3]. 

 

 

 

Δηθόλα 1.1: Σάμε ζηελ αξραία Ρώκε 
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1.2.2 Ζ πξώηε κνξθή κάζεζεο από απόζηαζε 

Αθόκα θαη πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαδηθηύνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ καζήκαηα από 

απόζηαζε γηα λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε εθπαίδεπζε πνπ ρξεηαδόληνπζαλ ζε πην 

εμεηδηθεπκέλα πεδία ή εηδηθόηεηεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1840 ν Isaac Pitman δίδαζθε ηνπο 

καζεηέο ηνπ έλα είδνο ζηελνγξαθίαο κέζσ αιιεινγξαθίαο (shorthand), πνπ 

ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα λα βειηηώζεη ην ρξόλν γξαςίκαηνο δίλνληαο, έηζη κεγάιε βνήζεηα 

ζε επαγγέικαηα όπσο γξακκαηείο, δεκνζηνγξάθνη θαη γεληθόηεξα, επαγγέικαηα πνπ ε 

ζπλερήο γξαθή θεηκέλνπ ήηαλ απαξαίηεηε. Ο Pitman πνπ ήηαλ εμεηδηθεπκέλνο 

θαζεγεηήο ιάκβαλε κέζσ αιιεινγξαθίαο νινθιεξσκέλεο αζθήζεηο από ηνπο καζεηέο 

ηνπ θαη έπεηηα εθείλνο ηνπο έζηειλε κε ην ίδην ζύζηεκα επηπιένλ πιηθό γηα λα 

νινθιεξώζνπλ [3].  

 

1.2.3 Ζ κεραλή ηνπ Pressey 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ν Sidney Pressey, θαζεγεηήο ςπρνινγίαο ζην 

παλεπηζηήκην ηνπ Ohio, δεκηνύξγεζε κηα κεραλή ε νπνία παξείρε ζηνπο καζεηέο ησλ 

εηζαγσγηθώλ ηάμεσλ ηνπ δνθηκαζίεο θαη αληηθείκελα εμάζθεζεο. Σν 1926 ν Pressey 

δήισζε όηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ δνθηκαζηώλ θαη ηνπ πιηθνύ 

πιεξνθόξεζεο πνιιέο θνξέο ήηαλ αξθεηά απιή θαη θαηαλνεηή έηζη ώζηε λα 

επηηξέπεηαη ε δηαρείξηζε ηέηνησλ ξνπηίλσλ δηδαζθαιίαο από κεραληθά κέζα. Η κεραλή 

ηνπ Pressey όπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ, έκνηαδε κε έλαλ ηππνγξάθν όπνπ είρε έλα 

παξάζπξν πνπ έδεηρλε κηα εξώηεζε ζπλνδεπόκελε από 4 απαληήζεηο, ν ρξήζηεο 

πάηαγε ην θιεηδί πνπ αληηζηνηρνύζε ζηελ απάληεζε πνπ επέιεμε θαη ην κεράλεκα 

θαηέγξαθε ηελ απάληεζε ηνπ ζε έλαλ κεηξεηή πνπ βξίζθνληαλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαη 

εκθάληδε ηελ επόκελε εξώηεζε. Μόιηο ν ρξήζηεο είρε απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

ν ππεύζπλνο ηνπ ηεζη έβαδε ην ραξηί πάιη ζην κεράλεκα θαη έβιεπε ην ζθνξ ηνπ 

ρξήζηε ζην κεηξεηή. 
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Δηθόλα 1.2: Η κεραλή ηνπ Pressey 

 

Παξά ηα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ζηελ εξεπλά ηνπ, ε κεραλή ηνπ Pressey δελ 

είρε επηηπρία ζηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε από θαλέλα θνξέα 

εθπαίδεπζεο αιιά νύηε θαη από εηαηξίεο. Κύξηνο ιόγνο ήηαλ ε ρξνληθή πεξίνδνο αθνύ 

ηόηε μέζπαζε ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή ύθεζε ηνπ 1929, γλσζηή θαη σο Great 

Depression. Σνλ ίδην ρξόλν κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ Pressley ην πνζνζηό αλεξγίαο 

έθηαλε ην 23.6% θαη νη λέεο θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία πνπ αθνξνύζαλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαζπζηέξεζαλ ιόγσ ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ πνπ μέζπαζε αξγόηεξα 

ηελ ίδηα δεθαεηία. Αξθεηνί δηδάζθνληεο ήηαλ ζθεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ κεραλή ηνπ γηαηί 

θνβόληνπζαλ γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο ελώ ζηνλ ίδην αζθήζεθε πνιύ άζρεκε θξηηηθή από 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Ο B.F.Skinner απέδσζε ηελ απνηπρία ηεο κεραλήο ζην γεγνλόο όηη 

ν θόζκνο ηεο εθπαίδεπζεο δελ ήηαλ αθόκα έηνηκνο ελώ δήισζε όηη ε κεραλή είρε 

ζρεδηαζηεί κε ζθνπό ηε ρξήζε ηεο αθόηνπ νη ρξήζηεο είραλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο 

βαζηθή εθπαίδεπζε. ήκεξα απηόο ν ηξόπνο εμέηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαδηθηπαθά 
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ζπζηήκαηα όπσο ην Quenstionmark Perception ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηέο 

θαη ηνπο δηδάζθνληεο λα ζπγγξάςνπλ, πξνγξακκαηίζνπλ, λα παξαδίδνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ εξσηεκαηνιόγηα, θνπίδ, ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. Απηό δείρλεη όηη νη εμεηάζεηο 

θαη νη αμηνινγήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ηέιεηα κε έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν 

δηεπθνιύλνληαο έηζη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηαπηόρξνλα λα βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα 

ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ηεζη [3]. 

 

 

 

Δηθόλα 1.3: Παξάδεηγκα ηεζη κέζσ Quenstionmark Perception 
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1.2.4 Δθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ 

Παξόιν πνπ ε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είρε γλσξίζεη άλζεζε εθείλε ηελ 

επνρή, νη ηαηλίεο δελ ρξεζηκνπνηόληνπζαλ σο κέζα εθπαίδεπζεο. Με ηνλ εξρνκό ηνπ 

2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ απηό άιιαμε θαζόηη παξνπζηάζηεθε πξόβιεκα εθπαίδεπζεο 

αθνύ ρηιηάδεο λένη ζηξαηηώηεο έπξεπε λα πεξάζνπλ από βαζηθή εθπαίδεπζε ζε 

γξήγνξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ λέσλ όπισλ 

απαηηνύληαλ έλα πάξα πνιύ πςειό επίπεδν θαηάξηηζεο. Έηζη ιόγσ ηνπ πνιέκνπ νη 

ηαηλίεο ππέζηεζαλ κεγάιε αλάπηπμε θαη έγηλαλ γξήγνξα κηα θπξίαξρε ηερλνινγία πνπ 

έβξηζθε ρξήζε παληνύ [3]. Έλα ελδηαθέξνλ ζηαηηζηηθό ζηνηρείν είλαη όηη κεηαμύ ηνπ 

1941 θαη ηνπ 1945 ην ηκήκα νπηηθώλ βνεζεηώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνιέκνπ ζην 

γξαθείν εθπαίδεπζεο ησλ Ηλσκέλσλ πνιηηεηώλ Ακεξηθήο παξήγαγε: 

 

 457 ηαηλίεο κε ήρν 

 432 ηαηλίεο ρσξίο ήρν 

 457 ηαηλίεο κε νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο 
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1.2.5 Μεηά ηνλ πόιεκν 

Σν 1954 ν BF Skinner, θαζεγεηήο ζην Harvard, εθεύξε ηε κεραλή δηδαζθαιίαο 

(teaching machine) πνπ επέηξεπε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα λα παξέρνπλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο νδεγίεο ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

 

 

 

Δηθόλα 1.4: Η teaching machine ηνπ BF Skinner 

 

Σν πξώην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή παξνπζηάζηεθε ην 

1960 θαη ήηαλ γλσζηό ζαλ PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching 

Operations). Αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε από ηνπο καζεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Illinois αιιά ηειηθά θαηέιεμε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ζε όιε 

ηελ πεξηνρή. Σα πξώηα ζπζηήκαηα e-learning είραλ πξνγξακκαηηζηεί έηζη ώζηε λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο αιιά ζηε δεθαεηία ηνπ „70 ην e-learning άξρηζε 

λα γίλεηαη δηαδξαζηηθόηεξν. 

Σν αλνηρηό παλεπηζηήκην ηεο Βξεηαλίαο, όπνπ ε ήδε θπξίαξρε κέζνδνο 

εθπαίδεπζεο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ απηή από απόζηαζε, εθκεηαιιεύηεθε ην 

e-learning ζε κεγάιν βαζκό. ην παξειζόλ ε δηδαζθαιία ζην αλνηρηό παλεπηζηήκην 

θαη ε αληαπόθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο γίλνηαλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ. Με ηελ εμάπισζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ ην αλνηρηό παλεπηζηήκην άξρηζε λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κηα 
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κεγάιε γθάκα από δηαδξαζηηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη πην γξήγνξε επηθνηλσλία 

καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κέζσ e-mail [1]. 

 

1.2.6 Σα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα θαη ην παξόλ 

ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηύνπ ηα 

εξγαιεία e-learning θαη νη κέζνδνη παξνρήο ηνπ επεθηάζεθαλ. Σε δεθαεηία ηνπ „80 

ράξηο ηελ θπθινθνξία ηνπ πξώηνπ MAC πνιινί άλζξσπνη απέθηεζαλ έλαλ 

ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα εμνηθεηώλνληαη κε ζηε 

ρξήζε ηνπ. ηε δεθαεηία ηνπ „90 ππήξμε άλζεζε ησλ εηθνληθώλ πεξηβαιιόλησλ 

δηδαζθαιίαο κε δπλαηόηεηα γηα πνιινύο αλζξώπνπο ηελ πξόζβαζε ζε κία ηεξάζηηα 

πιεζώξα πιεξνθνξηώλ θαη e-learning επθαηξηώλ. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο  πνιιά 

παλεπηζηήκηα παξείραλ απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθά καζήκαηα πξνζθέξνληαο έηζη 

εθπαίδεπζε ζε αλζξώπνπο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαλνληθά 

καζήκαηα εμαηηίαο γεσγξαθηθήο ζέζεο ή ρξόλνπ. Έλα αθόκα ζεηηθό ζηνηρείν είλαη πσο 

ράξηο ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε δόζεθε ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ θόζηνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο από απόζηαζε ηόζν ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα όζν θαη ζηνπο καζεηέο 

πξνζθέξνληαο έηζη εθπαίδεπζε ζε πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. ηελ πξώηε δεθαεηία 

ηνπ 21νπ αηώλα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην e-learning από πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, δίλνληαο ηνπο έηζη ηε δπλαηόηεηα λα βειηηώζνπλ ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο ηνπ πάλσ ζηελ αληίζηνηρε βηνκεραλία πνπ εξγάδνληαλ. 

Δπίζεο πιένλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε πνιινύο λα απνθηήζνπλ πηπρίν θαη 

δηαδηθηπαθά ή θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κέζσ certifications [1]. 

 

1.3 Σν κέιινλ ηνπ e-learning 

ηηο κέξεο καο όπνπ ζηα πεξηζζόηεξα ζπίηηα ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο θαη 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, ην e-learning είλαη πιενλ πην πξνζβάζηκν από πνηέ ελώ 

παξάιιεια κε ηελ επέθηαζε ησλ δηθηύσλ γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα ν ελδηαθεξόκελνο 

κπνξεί λα κνξθσζεί από ηελ θαθεηέξηα, ηα δηαιείκκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ αθόκα θαη 

όηαλ είλαη ζην ιεσθνξείν. Με ηελ ελζσκάησζε ησλ social media ππάξρεη ηξόπνο γηα 

πεξηζζόηεξε θαη πην εύθνιε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ελδηαθεξόκελσλ. Μεξηθέο από ηηο 
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ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην e-learning δείρλεη πσο ζα δηακνξθσζεί απηό αιιά θαη 

γεληθόηεξα όια εξγαιεία κάζεζεο ζην κέιινλ [1]. Απηέο νη ηάζεηο είλαη: 

 

Μικρό-μάθηζη (Micro-learning): Η κηθξό-κάζεζε επηθεληξώλεηαη ζηελ δεκηνπξγία 

κηθξνδξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Έλα παξάδεηγκα κηθξό-κάζεζεο είλαη όηαλ 

θάπνηνο ζέιεη λα κάζεη κηα μέλε γιώζζα, ζηελ αξρή καζαίλεη θάπνηεο βαζηθέο θξάζεηο 

ή ιέμεηο θαη κεηά πάεη ζηαδηαθά ζε πην δύζθνια θνκκάηηα όπσο ε γξακκαηηθή. 

 

Παιχνιδοποίηζη (gamification): ηελ παηρληδνπνίεζε γίλεηαη ρξήζε κεραληζκώλ 

παηρληδηώλ ζε πεξηβάιινληα είλαη πεξηηηά, έρνληαο σο απνηέιεζκα λα απμήζεη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε (π.ρ. ε ύπαξμε βαζκνινγίαο ζε έλα 

κάζεκα κε εξσηήζεηο- απαληήζεηο). 

 

Προζωπική μάθηζη (Personalized Learning): ηελ πξνζσπηθή κάζεζε γίλεηαη  

θαηαζθεπή ησλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο θαη όζσλ ζηνηρείσλ ηα απνηεινύλ (π.ρ. ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο) κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ θαη 

θηινδνμηώλ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γα ην ρξήζηε, γηαηί ηνπ 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη εθείλνο ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεη λα κνξθσζεί ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη νη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ζην κάζεκα π.ρ. αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα 

παξαδνζνύλ πξηλ από κηα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

 

1.4 Δ-learning: πιενλεθηήκαηα & κεηνλεθηήκαηα 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ e-learning είλαη : 

 

 Μάζεζε ρωξίο πεξηνξηζκνύο: ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε ππάξρνπλ νη ηνπηθνί 

θαη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί. Πνιινί άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα παξαζηνύλ ζε κηα 

ηάμε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, πεξηνξηζκέλνπ 

ρξόλνπ), αιιά κε ηε βνήζεηα ηνπ e-learning ην θαηλόκελν απηό εμαιείθεηαη αθνύ 

όινη κπνξνύλ λα κάζνπλ από όπνπ ζέινπλ θαη όπνηε ζέινπλ. 
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 Γηαζθεδαζηηθό : Με έλαλ θαιό ζρεδηαζκό (π.ρ. δηαδξαζηηθόο ζρεδηαζκόο, ρξήζε 

πνιπκέζσλ, κέζσ ηεο κεζόδνπ παηρληδνπνίεζεο) έλα ειεθηξνληθό κάζεκα 

(course) κπνξεί λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε ζε κεγάιν βαζκό θαζώο θαη 

λα ην βνεζήζεη λα αληέμεη πεξηζζόηεξν ζην ρξόλν. 

 

 Υακειό θόζηνο : Σν θόζηνο θαη γηα ηηο 2 πιεπξέο (καζεηέο θαη θαζεγεηέο) είλαη 

ζεκαληηθά πην ρακειό ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ e-learning κε θπξηόηεξν παξάδεηγκα 

ηε κε ύπαξμε εμόδσλ γηα ηα βηβιία ηα νπνία πνιιέο θνξέο είλαη πνιύ δαπαλεξά 

θαη κεηά από θάπνηα ρξόληα πνπ ην πεξηερόκελν ηνπο ζα έρεη αιιάμεη νη παιηέο 

εθδόζεηο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί γίλνληαη πεξηηηέο. Άιια έμνδα πνπ εμαιείθνληαη είλαη 

ηα έμνδα κεηαθνξάο θ.α. 

 

Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-learning : 

 

 Γπζθνιία κεηάδνζεο γλώζεο : ε θάπνηνπο ηνκείο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ γηαηί ε αλαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

δηδάζθεηαη δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα είλαη 

δύζθνιν λα δηδάμεηο κεραληθή γηα απηνθηλήηα ρσξίο ηελ εμάζθεζε ζηελ πξάμε. 

 

 Απνκόλωζε : Καηά θύξην ιόγν απηή ηε ζηηγκή ην e-learning απνηειεί αηνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε απνκόλσζεο γηα ηνπο καζεηέο ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε. Σν θαηλόκελν απηό έρεη αξρίζεη λα 

κεηώλεηαη ιόγσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κέζσ e-mail θαη chat κε ηνπο θαζεγεηέο 

θαη ηνπο ζπκκαζεηέο. 

 

 Θέκαηα πγείαο : Σν e-learning απαηηεί ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 

(ππνινγηζηέο, laptops, smartphones) κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο 

πξνβιήκαηνο ζηα κάηηα, ηελ πηζαλόηεηα ν καζεηήο λα κελ έρεη ζσζηή ζηάζε όηαλ 

θάζεηαη ζηελ θαξέθια θαζώο θαη άιια ζσκαηηθά πξνβιήκαηα. Γη‟απηό ην ιόγν 

πιενλ ζηα πεξηζζόηεξα ειεθηξνληθά καζήκαηα ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηαθηηθά 

δηαιείκκαηα. 
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1.4 πγρξνληζκέλν θαη αζύγρξνλν e-learning 

Η εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ e-learning ζπζηεκάησλ ρσξίδεηαη ζε 2 

θαηεγνξίεο, ηελ ζπγρξνληζκέλε θαη ηελ αζύγρξνλε εθπαίδεπζε. Γηα ην πνηνο ηξόπνο 

είλαη θαιύηεξνο απηό εμαξηάηαη θπξίσο από ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία. Ιδαληθά έλα θαιό ειεθηξνληθό κάζεκα ζα πξέπεη λα 

παξέρεη έλα ζπλδπαζκό ησλ δύν ηξόπσλ έηζη ώζηε λα εμππεξεηνύληαη όινη, καζεηέο 

θαη θαζεγεηέο [1]. Παξαθάησ ππάξρεη αλάιπζε ησλ 2 θαηεγνξηώλ. 

 

 πγρξνληζκέλε εθπαίδεπζε 

πγρξνληζκέλε εθπαίδεπζε είλαη ε εθπαίδεπζε όπνπ ην κάζεκα γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν (πρ. Live - βίληεν, δηαδηθηπαθέο ζπλνκηιίεο, άκεζα κελύκαηα) κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηή. Σν θύξην 

πιενλέθηεκα ηεο ζπγρξνληζκέλεο εθπαίδεπζεο είλαη όηη νη καζεηέο δελ έρνπλ ην 

αίζζεκα ηηο απνκόλσζεο αθνύ απνηεινύλ κέξνο κηαο ηάμεο θαη κπνξνύλ λα 

ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη αθνύ ην κάζεκα γίλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ώξα πνιινί καζεηέο δελ ζα κπνξνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ ιόγσ 

ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο. 

 

 Αζύγρξνλε εθπαίδεπζε 

ηελ αζύγρξνλε εθπαίδεπζε γίλεηαη ην αθξηβώο αληίζεην, ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη 

αθόκα θαη όηαλ ν θαζεγεηήο ή ν καζεηήο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο. Έλα παξάδεηγκα 

αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο είλαη ην αλέβαζκα αζθήζεσλ ζην δηαδίθηπν έηζη ώζηε ν 

καζεηήο λα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά όπνηε ηνπ επηηξέπεη ην πξόγξακκα ηνπ 

ρσξίο ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν όκσο είλαη δπλαηόλ αξθεηνί καζεηέο 

πνπ δελ έρνπλ θάπνην θίλεηξν λα κελ επσθειεζνύλ, ελώ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ην 

αίζζεκα ηεο απνκόλσζεο αθνύ ν καζεηήο δε ζα απνηειεί κέξνο κηαο “ηάμεο”. 
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1.5 πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning management systems - LMS) 

Ο όξνο ζύζηεκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning management systems - LMS) 

αλαθέξεηαη ζε έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε 

δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ, ηε δηαλνκή πιηθνύ ζρεηηθό κε απηά θαη ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. Έλα LMS ζα επηηξέπεη ζηνλ ππεύζπλν λα 

ειέγμεη θάζε ζηνηρείν ελόο καζήκαηνο από ηελ εγγξαθή ησλ καζεηώλ κέρξη ηελ 

απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκάησλ θαζώο θαη ηελ απνδνρή ησλ αζθήζεσλ 

ςεθηαθά θαη ηελ επηθνηλσλία καζεηώλ - θαζεγεηώλ. ηελ νπζία ηα LMS είλαη ην βαζηθό 

ζπζηαηηθό γηα ηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο e-learning. Καηαζθεπάδεηαη κε 

δηάθνξεο πιαηθόξκεο κε πην ζπλεζηζκέλεο ηηο PHP, .Net ή Java όπνπ ζα ζπλδένληαη 

κε κηα βάζε δεδνκέλσλ PostgreSQL, MySQL ή SQL Server. ε έλα επηρεηξεζηαθό 

πεξηβάιινλ έλα ηέηνην ζύζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

ησλ επηδόζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ ησλ απνδόζεσλ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ [1]. 

 

1.6 Massive open online courses (MOOC) 

Έλα Massive Open Online Courses (MOOC) είλαη έλα δηαδηθηπαθό κάζεκα κε 

ειεύζεξε εγγξαθή πνπ παξέρεη ίδην πξόγξακκα καζεκάησλ γηα όινπο έρνληαο 

αλνηθηά ηειηθά απνηειέζκαηα. Σα MOOCs έρνπλ θνηλσληθά δίθηπα, πξνζβάζηκν online 

πιηθό θαη επνπηεύνληαη από θνξπθαίνπο επαγγεικαηίεο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 

πην ζεκαληηθό είλαη όηη είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε βάζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ παξέρνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα 

νξγαλώλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζύκθσλα κε ηνπο καζεζηαθνύο ηνπο ζηόρνπο, ηηο 

γλώζεηο πνπ ήδε δηαζέηνπλ θαζώο θαη ηθαλόηεηεο αιιά θαη άιια θνηλά ελδηαθέξνληα 

[4]. 

 

1.7 Οη θύξηεο ηάζεηο ηνπ e-learning 

Παξαθάησ εμεηάδνληαη νη θύξηεο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζην e-learning 

θαη δείρλνπλ ζε θάπνην βαζκό ηελ εμέιημή ηνπ ηηο επόκελεο δεθαεηίεο [1]. 
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1.7.1 Αλάκεηθηε κάζεζε (Blended learning) 

Η αλάκεηθηε κάζεζε (Blended learning) απνηειεί ζπλδπαζκό ηεο παξαδνζηαθήο θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε ηξόπν πνπ αιιεινζπκπιεξώλνληαη. Γηα παξάδεηγκα ζα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε έλα καζεηή λα παξαθνινπζεί έλα κάζεκα απηνπξνζώπσο θαη 

ύζηεξα λα δηαβάζεη πιηθό είηε λα ιύζεη αζθήζεηο πνπ έρνπλ αλέβεη ζην δηαδίθηπν. 

Μεξηθά από ηα εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάκεηθηε κάζεζε είλαη ηα LMS, ηα tablets 

θαη ηα smartphones. Γηα ηελ επηηπρία ηεο αλάκεηθηεο κάζεζεο ζπκβάινπλ 2 θύξηεο 

αξρέο: 

 

 Οη καζεηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο έρνπλ κηα πην εκπινπηηζκέλε εκπεηξία 

κάζεζεο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κπνξεί λα βειηησζεί αλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπο 

βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθό πιηθό πνπ έρνπλ κάδεςεη ν θαζέλαο μερσξηζηά από ην 

δηαδίθηπν. 

 

 Έρεη παξαηεξεζεί όηη νη καζεηέο πνπ αθνινπζνύλ ηελ νινθιήξσζε ελόο 

ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο καδί κε ηελ παξαθνινύζεζε ελόο παξαδνζηαθνύ 

καζήκαηνο ζε κηα ηάμε έρνπλ ζηαηηζηηθά θαιύηεξεο εκπεηξίεο από ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο. 

 

1.7.2 Κνηλωληθή θαη ζπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε (social and collaborative learning) 

Η ζπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα κέζνδνο e-learning όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ 

λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο,  κε ην απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο λα είλαη ε επέθηαζε ησλ γλώζεσλ ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. ηα πεξηβάιινληα e-learning απηό γίλεηαη κέζσ δηαδηθηπαθνύ chat, forum ή κε 

απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ. Η βαζηθή έλλνηα απηνύ ηνπ ηξόπνπ εθπαίδεπζεο είλαη 

πσο όινη νη καζεηέο κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ κέζσ ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο 

καζαίλνληαο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα ν έλαο από ηνλ άιινλ επάλσ ζε δηάθνξα 

αληηθείκελα. Αθόκα αλαπηύζζεηαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαζώο ε νκαδηθόηεηα θαη ε 

ζπλεξγαζία ζηηο πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο είλαη αλαγθαίεο. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα είλαη: 
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 Με απηή ηε κέζνδν ηα καζήκαηα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είηε offline είηε 

online, ζύγρξνληζκέλα ή αζύγρξνλα. 

 

 Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πνιιά πξάγκαηα από ηνπο ππόινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Όηαλ ππάξρεη κηα νκαδηθή εξγαζία ηα κέιε κηαο νκάδαο 

κπνξνύλ λα κάζνπλ πσο είλαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο 

αλαπηύζζνληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

 Δπηπιένλ πνιινί καζεηέο πνπ δελ κπνξνύλ λα παξεπξεζνύλ ζε κηα ζπλάληεζε 

κπνξνύλ λα κηινύλ κε ηνπο ππόινηπνπο κέζσ ησλ forum, κελπκάησλ θ.α.  

 

1.7.3 Παηρληδνπνίεζε (Gamification) 

Η παηρληδνπνίεζε είλαη ε ρξήζε κεραληζκώλ, αηζζεηηθώλ θαη ζθέςεσλ βαζηζκέλσλ 

ζε παηρλίδηα έηζη ώζηε λα πξνζειθύνπλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο, λα 

πξνσζνύλ ηελ εθπαίδεπζε θαη λα ιύλνπλ πξνβιήκαηα. Με απιά ιόγηα είλαη ε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ παηρληδηώλ γηα ιύζεηο πξνβιεκάησλ αλεμάξηεησλ από ηε 

βηνκεραλία ησλ παηρληδηώλ. 

 

1.8 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην e-learning 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ κεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε βηνκεραλία ηνπ 

e-learning (θαη όρη κόλν) γηα ην 2015 [5]. 

 

 Ζ παγθόζκηα αγνξά ηνπ e-learning 

Η παγθόζκηα αγνξά ηνπ e-learning αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 107 δηο δνιάξηα ην 2015. 

Σν 2010 ηα έζνδα ηεο αγνξάο ηνπ είραλ θηάζεη ηα 32.1 δηο δνιάξηα κε έλα εηήζην 

πνζνζηό αύμεζεο ηνπ 9.2%, απηό ζεκαίλεη όηη ην 2015 ε αγνξά ηνπ e-learning ζα έρεη 

έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 49.9 δηο δνιαξίσλ. 
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 Οη ρώξεο κε ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά αύμεζεο ηνπ e-learning 

Σν πνζνζηό αύμεζεο καο δείρλεη πώο θάζε ρσξά ρξεζηκνπνηεί ην e-learning, 

απόηειεη έλα ζεκαληηθό κέγεζνο θαζώο κπνξεί λα αλαδείμεη λέεο επθαηξίεο. Οη ρώξεο 

απηέο είλαη: 

 

1. Ιλδία: 55% 

2. Κίλα: 52% 

3. Μαιαηζία: 41% 

4. Ρνπκαλία: 38% 

5. Πνισλία: 28% 

6. Σζερία: 27% 

7. Βξαδηιία: 26% 

8. Ιλδνλεζία: 25% 

9. Κνινκβία: 20% 

10. Οπθξαλία: 20% 

 

 Ζ αγνξά ηωλ ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο γλώζεο (LMS) 

Η αγνξά ησλ LMS ην 2013 είρε αμία 2.55 δηο δνιάξηα κε πξνβιεπόκελν εηήζην 

πνζνζηό αύμεζεο 25.2%, έηζη εθηηκάηαη όηη ε αμία ηεο ην 2015 ζα αλέβεη ζηα 4 δηο 

δνιάξηα ελώ ην  2018 παξαπάλσ από 7 δηο. Σε κεγαιύηεξε ζπλεηζθνξά ζε απηό 

εθηηκάηαη όηη ζα ηελ έρεη ε βόξεηα Ακεξηθή. 

 

 Ζ αγνξά ηεο mobile γλώζεο 

Η παγθόζκηα αγνξά γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο Mobile Learning έθηαζε ηα 5.3 δηο 

ην 2012. Με εηήζην πνζνζηό αύμεζεο πεξίπνπ ζην 18.2 γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα 

εθηηκάηαη όηη ην 2015 ζα θηάζεη ηα 8.7 δηο δνιάξηα θαη ηα 12.2 δηο κέρξη ην 2017. Άμην 

αλαθνξάο είλαη όηη ην 2012 νη ρώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο αγνξέο ζε απηά ήηαλ νη ΗΠΑ, 

ε Ιαπσλία, ε Νόηηα Κνξέα, ε Κίλα θαη ε Ιλδία ελώ εθηηκάηαη πσο κέρξη ην 2017 νη 

θνξπθαίνη αγνξαζηέο ζα είλαη ε Κίλα, νη ΗΠΑ, ε Ιλδνλήζηα, ε Ιλδία θαη ε Βξαδηιία. 
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 MOOCs ζηελ εθπαίδεπζε εηαηξηθώλ ππάιιειωλ 

Απηή ηε ζηηγκή 8% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ MOOCs, ελώ 7% ησλ εηαηξηώλ 

ζθέπηνληαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Πξνβιέπεηαη όηη ζηα επόκελα 2 ρξόληα ην 

πνζνζηό απηό ζα αλέβεη ζην 28%. Δλδεηθηηθν παξάδεηγκα είλαη ην όηη 350 εηαηξίεο 

ζπλεξγάδνληαη κε ην Coursera θαη ην Udacity γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θαιπηέξνπο 

καζεηέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαη νη θαιύηεξνη ππνςήθηνη γηα ζρεηηθέο δνπιεηέο. 

Έλα ζεκαληηθό παξάδεηγκα είλαη απηό ηεο google όπνπ έρεη γξάςεη 80000 από ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ζην κάζεκα γηα ηελ HTML5 ηνπ Udacity. 

 

 Online εθπαίδεπζε εηαηξηθώλ ππαιιήιωλ 

Η αγνξά γηα ηελ online εθπαίδεπζε εηαηξηθώλ ππαιιήισλ εθηηκάηαη όηη ζα 

αλαπηύζζεηαη κε πνζνζηό πεξίπνπ 13% θάζε ρξόλν κέρξη ην 2017. ήκεξα 77% ησλ 

Ακεξηθαληθώλ εηαηξηώλ πξνζθέξνπλ online εθπαίδεπζε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο γηα λα 

βειηηώζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

 Οη θνξπθαίνη αγνξαζηέο πξνϊόληωλ e-learning 

Οη κεγάιεο εηαηξίεο απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο αγνξαζηέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

e-learning, κάιηζηα απνηεινύλ ην 30% ησλ ζπλνιηθώλ αγνξαζηώλ.  

 

 Μέζνδνη δηαλνκήο ηεο εηαηξηθήο εθπαίδεπζεο 

Οη κέζνδνη δηαλνκήο γηα ην 2014 έρνπλ σο εμήο: 

1. 1.47% ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο έγηλαλ ζε αίζνπζα από εθπαηδεπηή, ην πνζνζηό 

ππέζηε αύμεζε 3% ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 

2. 29.1% ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο έγηλαλ κε αλάκεηθηεο κεζόδνπο κάζεζεο, ην 

πνζνζηό ππέζηε αύμεζε 0.8% ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 

3. 28.5% ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο έγηλαλ online ή κε ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζε 

ππνινγηζηή (ρσξίο εθπαηδεπηή), ην πνζνζηό ππέζηε αύμεζε 2.6% ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 

4. 15% ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο έγηλαλ κέζσ εηθνληθήο ηάμεο/ webcast κε παξνπζία 

εθπαηδεπηή ζε απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, ην πνζνζηό κεηώζεθε θαηά 1% 
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ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 

5. 4.2% ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο έγηλαλ κέζσ θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο, ην πνζνζηό 

ππέζηε αύμεζε 0.9% ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 

6. 1.4% ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο έγηλαλ κέζσ mobile ζπζθεπώλ, ην πνζνζηό 

κεηώζεθε θαηά 0.5% ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 

 

 Μαζεζηαθέο ηερλνινγίεο 

Οη καζεζηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 2014 έρνπλ σο εμήο: 

1. 74% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλώζεσλ (LMS) θαη 

εηθνληθέο ηάμεηο / webcasting. 

2. 48% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ην Rapid e-learning Tool (εξγαιείν 

κεηαηξνπήο ppt). 

3. 33% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ εμνκνησηή εθαξκνγώλ. 

4. 25% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. 

5. 21% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ online ππνζηήξημε ηεο επίδνζεο ή ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο γλώζεσλ. 

6. 18% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ mobile εθαξκνγέο. 

7. 11% ησλ εηαηξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ Podcasting. 

 

 Εήηεζε γηα ινγηζκηθό θαη ππεξεζίεο e-learning ην 2015 

Σα αθόινπζα ζηαηηζηηθά παξνπζηάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή πξόζεζε ησλ εηαηξηώλ ην 

2015 κε βάζε ην Training Industry Report ηνπ 2014. 

 

1. 44% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ δηαδηθηπαθά εξγαιεία θαη 

ζπζηήκαηα κάζεζεο. 

2. 41% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο. 

3. 37% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ εξγαιεία / ζπζηήκαηα εγγξαθήο. 

4. 33% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα ηάμεσλ. 

5. 29% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο αλάπηπμεο 

πεξηερνκέλνπ. 
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6. 27% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ courseware ζρέδηα θαη ινγηζκηθό 

θαζώο θαη εξγαιεία παξνπζίαζεο. 

7. 18% ησλ εηαηξηώλ ζθνπεύνπλ λα αγνξάζνπλ ερεηηθά πξντόληα θαη ζπζηήκαηα 

θαζώο επίζεο θαη εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο. 

 

Αλ απηά ηα ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ην eLearning γηα ην 2015 καο δείρλνπλ θάηη, είλαη 

πσο ην κέιινλ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ e-learning είλαη ζηξσκέλν κε γεσκεηξηθή 

αλάπηπμε θαη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο γηα θέξδνο. Σώξα πεξηζζόηεξν από πνηέ, νη 

εθπαηδεπόκελνη θαη νη εηαηξίεο ζηξέθνληαη ζε καζήκαηα κέζσ e-learning θαη online 

εθπαίδεπζεο γηα λα πεηύρνπλ όινπο ηνπο ζηόρνπο, πξνζσπηθνύο ή επαγγεικαηηθνύο. 

 

1.9 Τπεξεζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πηπρηαθή εξγαζία 

ε απηή ηελ ελόηεηα πεξηγξάθνληαη νη ππεξεζίεο θαη  νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Heroku 

Σν heroku είλαη κηα δσξεάλ (γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό project) πιαηθόξκα ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ηξέρνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζην cloud. ηελ 

πεξίπησζε ηεο rails ην heroku δίλεη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα αθνύ παξέρεη έλα domain 

ζηελ εθαξκνγή γηα πξνζνκνίσζε ηεο ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ (κνξθή domain 

project.herokuapp.com) [6]. 

 

 Amazon Web Service 

Σν Amazon Web Service είλαη κηα ππό πιεξσκή ππεξεζία ε νπνία παξέρεη ζηνπο 

ρξήζηεο ρώξν cloud. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθόο 

ρώξνο ησλ αξρείσλ ησλ ρξεζηώλ ζην cloud [7]. 
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 Github - bitbucket 

Σα github-bitbucket είλαη site απνζήθεπζεο θώδηθα βαζηζκέλα ζην git. 

Υξεζηκνπνηνύληαη από ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνγξακκαηηζηώλ ζηνλ θόζκν γηαηί 

δηεπθνιύλνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θώδηθα (π.ρ. επηζηξνθή ζε παιαηόηεξεο εθδόζεηο, 

κεηαθνξά ηνπ θώδηθα κεηαμύ ππνινγηζηώλ, εληνπηζκόο ιαζώλ από άιινπο ρξήζηεο 

θ.α.). 

 

 HTML 

Η html είλαη ε θύξηα θαη ε πην ρξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ παγθνζκίσο. Αλαθαιύθζεθε ην 1990 από ηνλ Tim Berners-Lee 

ζην Cern ζηε Γελεύε γηα λα ζπλνδεύζεη ην World Wide Web πνπ είρε αλαθαιπθζεί ην 

1989 από ηνλ ίδην ηνλ Berners-Lee [8]. 

 

 CSS 

H CSS είλαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακόξθσζε 

κηαο ηζηνζειίδαο (π.ρ. πνηα γξακκαηνζεηξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηηο απνζηάζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο, ηνπ κεγέζνπο κηαο εηθόλαο θ.α.). Η πξώηε έθδνζε ηεο CSS 

δεκηνπξγήζεθε ην 1996 από ηελ νκάδα W3C (World Wide Web Consortium) [9]. 

 

 Bootstrap 

Σν bootstrap είλαη έλα framework η‟ νπνίν πεξηέρεη δηάθνξα ζρέδηα ζρεηηθά κε ηελ 

βειηίσζε ηεο όςεο κηάο ζειίδαο πνπ είλαη γξακκέλα ζηηο γιώζζεο CSS-HTML. Απηά 

ηα ζρέδηα κπνξεί λα είλαη εηδηθά θνπκπηά, text-box, γξακκαηνζεηξέο θ.α. 

Γεκηνπξγήζεθε ην 2010 από ηνπο Mark Otto θαη Jacob Thornton όπνπ εθείλε ηελ 

πεξίνδν δνύιεπαλ γηα ην twitter, γη‟απηό θαη ζηελ αξρή ήηαλ γλσζηό ζαλ twitter 

Blueprint. Πνιιέο γλσζηέο εηαηξίεο  ην ρξεζηκνπνηόπλ γηα ηηο ζειίδεο ηνπο όπσο ην 

NBA, ηα Walmart, ηα Target θαη ην Bloomber business [10]. 
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1.10 Σερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην e-learning 

Σν e-learning ρξεζηκνπνηεί κηα πιεζώξα ηερλνινγηώλ πνπ έρνπλ θηηαρηεί 

απνθιεηζηηθά γηα εθείλν είηε άιιεο ππάξρνπζεο νη νπνίεο βνεζνύλ ζην ζηόρν ηνπ όπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο. Μηα από ηηο θύξηεο ηερλνινγίεο ηνπ 

e-learning είλαη ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, απηά κπνξεί λα είλαη απιά όπσο έλα e-mail, 

αληαιιαγή πξνζσπηθώλ κελπκάησλ ή ζε πην κεγάιε θιίκαθα όπσο ε ρξήζε κηαο 

απνθιεηζηηθήο θνηλόηεηαο (forum) θαη ηα επξέσο δηαδεδνκέλα social media. 

Πνιύ ζεκαληηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο όπσο νη παξνπζηάζεηο, απνηειέζκαηα 

ηεζη θ.α. θαη κε ηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content 

Management System) κπνξεί ν ππεύζπλνο λα θάλεη δηαγξαθή, πξόζζεζε θαη 

αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Σέινο ππάξρνπλ εξγαιεία γηα βειηίσζε ηνπ πιηθνύ 

απηνύ όπσο PowerPoint, εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνύ ηεζη γηα ηα 

καζήκαηα θ.α. [1]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην 2ν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο Ruby on Rails πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν πνπ 

ιεηηνπξγεί, ηα εξγαιεία πνπ πεξηέρεη θαζώο θαη ηηο βαζηθέο εληνιέο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο απιήο εθαξκνγήο. 

 

2.1 Ζ γιώζζα Ruby 

Η ruby είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1995 από ηνλ 

Yukihiro “Matz” Matsumoto ζηελ Ιαπσλία. Η ruby είλαη κηα γιώζζα “ηζνξξνπίαο”, απηό 

ζεκαίλεη όηη ζπλδπάδνληαο ηηο αγαπεκέλεο γιώζζεο ηνπ (Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, 

List) ν Matsumoto θαηάθεξε λα θηηάμεη κηα γιώζζα πνπ ηζνξξνπεί ηνλ ιεηηνπξγηθό 

πξνγξακκαηηζκό κε ηνλ επηηαθηηθό πξνγξακκαηηζκό [11]. Βαζίδεηαη ζηνλ 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό αθνύ ηα πάληα ζηε ruby ιακβάλνληαη σο 

αληηθείκελα όπνπ ην θαζέλα έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Μεξηθά από ηα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ruby είλαη: 

 

 Πεξηέρεη ρεηξηζηέο ιαζώλ όπσο ε Java θαη ε Python θάλνληαο ηνλ ρεηξηζκό ησλ 

ιαζώλ επθνιόηεξν. 

 

 Πεξηέρεη threading αλεμάξηεην από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ζεκαίλεη όηη ζε 

νπνηνδήπνηε ζύζηεκα θαη λα ηξέμεη ζα ππνζηεξίδεη multithreading. 

 

 Τπάξρεη ππνζηήξημε απν ηα πην δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο 

Windows, Mac OS X, GNU/Linux. H πην ζπρλή ρξήζε ηεο είλαη ζηα ζπζηήκαηα κε 

Linux. 

 

 Μπνξεί λα θνξηώζεη βηβιηνζήθεο επεθηάζεσλ (extension libraries) δπλακηθά αλ ην 

επηηξέπεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               34 

 

 

 Δίλαη πην εύθνιν λα γξαθηνύλ επεθηάζεηο γηα ηε C κε Ruby αθνύ δηαζέηεη έλα πνιύ 

θαιό API γηα θιήζε ηεο από ηελ C. Απηό πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο ruby ζε 

ινγηζκηθό ή ρξήζε ηεο γηα δεκηνπξγία script. 

 

 Πεξηιακβάλεη mark-and-sweep carbage collector γηα όια ηα αληηθείκελα ηεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη λα θξαηεζνύλ αλαθνξέο ζε βηβιηνζήθεο επεθηάζεσλ 

θαη όπσο ιέεη θαη ν δεκηνπξγόο ηεο “απηό είλαη θαιύηεξν γηα ηελ πγεία ζαο”. 

 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο TIOBE software [12], ε ruby είλαη κέζα ζηηο 20 πην 

ρξεζηκνπνηνύκελεο γιώζζεο ζηνλ πιαλήηε (εηθόλα 2.1). Δηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ruby πεξηιακβάλνπλ ην θέληξν εξεπλώλ Langley ηεο NASA γηα πξνζνκνηώζεηο θαη 

έλα θέληξν εξεπλώλ ηεο MOTOROLA όπνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ Ruby γηα λα έλαλ 

πξνζνκνησηή πνπ παξάγεη ζελάξηα θαη έπεηηα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ 

απέθηεζε. Κιείλνληαο έλαο θύξηνο παξάγνληαο ηεο δεκνηηθόηεηαο ηεο ruby είλαη ην 

framework ruby on rails ηνπ νπνίνπ ε αλαθνξά ζα γίλεη ζηελ επόκελε ελόηεηα. 

 

 

 

Δηθόλα 2.1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο TIOBE software 
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2.2 Ζ Ruby On Rails 

Η ruby on rails (RoR ή πην απιά rails) απνηειεί έλα framework αλάπηπμεο 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ γξακκέλν ζε Ruby. Γεκηνπξγήζεθε ην 2004 από ηνλ David 

Heinemeier Hansson θαη ηελ νκάδα ηνπ. Βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία "κελ 

επαλαιακβάλεζαη" δειαδή έλα κέξνο κηαο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα έρεη κόλν 1 

αλαπαξάζηαζε κέζα ζε έλα ζύζηεκα θάλνληαο έηζη ησλ θώδηθα θαη ηελ εθαξκνγή 

γεληθόηεξα πην πξνζηηή θαη κε ιηγόηεξα ζθάικαηα [13].  

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε rails ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην πνιύ γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε κεγάιεο εηαηξίεο όπσο ε Airbnb, ε Basecamp, ε Disney, 

ην Github, ην Hulu, ην Kickstarter, ην Shopify θαη θπζηθά ην Twitter. Μεξηθνί από ηνπο 

ιόγνπο ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκνηηθόηεηαο ηεο rails είλαη: 

 

 Δίλαη γιώζζα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ (open source) δηαζέζηκε ππό ηελ επνπηεία ηεο 

MIT LICENSE κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηεο λα είλαη δσξεάλ. 

 

 Ο θνκςόο ζρεδηαζκόο ηεο. Eθκεηαιιεύνληαο ηελ ειαζηηθόηεηα ηεο ruby πξνζθέξεη 

κηα γιώζζα ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα (domain specific language) γηα ηελ θαηαζθεπή 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ κε απνηέιεζκα θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ (web programming) όπσο ε παξαγσγή HTML θώδηθα θαη ε 

δεκηνπξγία URL λα γίλνληαη εύθνια κε ηε βνήζεηα ηεο. 

 

 Η θνηλόηεηα ηεο. Ίζσο ν πην ζεκαληηθόο ιόγνο ηεο δεκνηηθόηεηαο ηεο rails είλαη ε 

θνηλόηεηα ηεο, κέζσ ζπλεδξηάζεσλ, blog post, video, gemfiles ε θνηλόηεηα έρεη 

παίμεη ηεξάζηην ξόιν ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο. 
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2.3 Ζ αξρηηεθηνληθή MVC (Model-View –Controller) 

Οη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε rails δνπιεύνπλ κε βάζε ηελ 

αξρηηεθηνληθή MVC (model-view-controller) πνπ επηβάιεη ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ 

ηεο “επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο” (“business logic”) θαη ηεο ινγηθήο εηζαγσγήο θαη 

παξνπζίαζεο ζε ζρέζε κε έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε (GUI). ηηο δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο ε “επηρεηξεκαηηθή ινγηθή ” απνηειείηαη ζπλήζσο από κνληέια δεδνκέλσλ 

(data models) γηα αληηθείκελα όπσο είλαη νη ρξήζηεο, πξντόληα θ.α. ελώ ην GUI είλαη 

ζπλήζσο κηα ηζηνζειίδα ζε έλαλ web browser. Ο ηξόπνο πνπ δνπιεύεη κηα rails 

εθαξκνγή είλαη ν αθόινπζνο, ζηελ αξρή ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε κηα rails εθαξκνγή 

ελώ ν browser ζηέιλεη αίηεκα (request) ην νπνίν ππνδέρεηαη ν web server θαη ην 

πεξλάεη ζηνλ αληίζηνηρν ρεηξηζηή (controller) ηεο rails. ηε ζπλέρεηα ν controller είλαη 

ππεύζπλνο γηα ό,ηη ζα αθνινπζήζεη κε πην ζπλεζηζκέλε ελέξγεηα ηε θόξησζε κηαο 

ζειίδαο ζην browser (ν controller έρεη θαη άιιεο δπλαηόηεηεο). Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ν controller αιιειεπηδξά κε έλα κνληέιν (model) όπνπ είλαη αληηθείκελν ηεο Ruby θαη 

απνηειεί ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο (ζηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο έλα κνληέιν πνπ 

ππάξρεη ζρεδόλ πάληα είλαη ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε) θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σέινο κεηά ην θάιεζκα ζην κνληέιν ν controller 

επηζηξέθεη ηελ νινθιεξσκέλε ζειίδα ζηνλ browser ππό ηελ κνξθνπνίεζε ηεο html 

[14]. 

 

 

 

Δηθόλα 2.2: Αξρηηεθηνληθή MVC 
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2.4 Αλάιπζε ηωλ M-V-C 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 3 ζπζηαηηθώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC 

(model-view-controller) [15]. 

 

 Μνληέιν (Model) 

Σν κνληέιν αληηπξνζσπεύεη ηα δεδνκέλα πιεξνθνξηώλ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπο 

θαλόλεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. ηε rails ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έλαο πίλαθαο ζηελ βάζε 

αληηπξνζσπεύεη έλα κνληέιν ζηελ εθαξκνγή. 

 

 Views 

Σα Views αληηπξνζσπεύνπλ ην πεξηβάιινλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο (user interface). 

ηε rails είλαη ζπλήζσο HTML αξρεία κε ελζσκαησκέλν θώδηθα ζε Ruby πνπ εθηειεί 

εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ (π.ρ. εκθάληζε δεδνκέλσλ ελόο 

πίλαθα). Σα views ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ ζηνλ web browser ή 

ζε θάπνην άιιν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη requests από ηελ 

εθαξκνγή. 

 

 Υεηξηζηέο (Controllers) 

Οη controllers παξέρνπλ ηε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ κνληέισλ θαη ησλ views. ηε rails νη 

ρεηξηζηέο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ επεμεξγαζία εηζεξρόκελσλ αηηεκάησλ από ηνλ web 

browser, έιεγρν ησλ κνληέισλ γηα δεδνκέλα θαη κεηαθνξά ηνπο ζηα views γηα 

παξνπζίαζε. 

 

2.5 Σα Ruby Gems 

Σα gems ζηε ruby απνηεινύλ επεθηάζεηο θαη κπνξνύλ λα παξέρνπλ πνιιέο 

επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ζε κηα εθαξκνγή όπσο π.ρ. ρξήζε άιιεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

θαηλνύξηα ηεζη θ.α. ηελ εθαξκνγή δειώλνληαη ζην αξρείν gemfile πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

θπξίσο θάθειν ηεο. Άμην αλαθνξάο είλαη όηη ηα πεξηζζόηεξα gems έρνπλ θηηαρηεί από 

ηελ ίδηα ηελ θνηλόηεηα ησλ Rails /Ruby. 
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2.6 Σα εξγαιεία ηεο Rails 

Η rails παξέρεη πνιιά εξγαιεία πνπ απνηεινύλ ηηο πην ζεκαληηθέο ηεο θιάζεηο γηα 

ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ [15]. 

 

 Action Controller (ActionController::Base) 

Σν Action Controller δηαρεηξίδεηαη ηνπο controllers ζε κηα εθαξκνγή. Δπεμεξγάδεηαη 

εηζεξρόκελεο αηηήζεηο ζε κηα εθαξκνγή ύζηεξα εμάγεη παξακέηξνπο θαη ηηο ζηέιλεη 

ζηελ επηζπκεηή ελέξγεηα (action). Μηα action δειώλεηαη σο κηα δεκόζηα κέζνδν ζηνλ 

controller ε νπνία γίλεηαη δηαζέζηκε απηόκαηα ζηνλ web-server κέζσ ησλ routes ηεο 

rails. Οη δπν θύξηνη ηύπν action πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο action controllers είλαη νη 

get-and-show θαη do-and-redirect, όπνπ νη πεξηζζόηεξεο actions απνηεινύλ 

παξαιιαγέο ηνπο. “Τπεξεζίεο” πνπ παξέρεη ν Action Controller είλαη ε session 

management, template rendering θαη redirect management. 

 

 Action View (ActionView::Base) 

Σν Action View δηαρεηξίδεηαη ηα views ζε κηα εθαξκνγή rails. Παξάγεη εμόδνπο html 

θαη XML. Μεξηθέο από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ είλαη ε θόξησζε template ζειίδσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ nested θαη partial template), επίζεο παξέρεη ελζσκαησκέλε 

ππνζηήξημε AJAX. Οη ηξόπνη πνπ γξαθόληαη ηα template ηνπ Action View είλαη κε 

ζπλδπαζκό ελζσκαησκέλνπ θώδηθα Ruby θαη HTML κε θαηάιεμε αξρείσλ .html.erb., 

κε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Builder::XmlMarkup ηνπ Jim Weirich κε θαηάιεμε .builder ή 

.rxml θαη κε ρξήζε ηνπ ActionView::Helpers::PrototypeHelper::JavaScriptGenerator 

module κε θαηάιεμε .rjs. 

 

 Active Record (ActiveRecord::Base) 

Σν Active Record είλαη ην object - relational mapping (ORM) επίπεδν πνπ παξέρεηαη  

καδί κε ηε rails θαη αθνινπζεί ζρεδόλ επιαβηθά ην ζηάληαξ ORM κνληέιν κε ηνπο 

πηλάθεο λα αληηζηνηρνύλ ζε θιάζεηο, νη γξακκέο ζε αληηθείκελα θαη νη ζηήιεο ζε 

ηδηόηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Παξέρεη αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, βαζηθή 

CRUD (Create – Read – Update - Delete) ιεηηνπξγηθόηεηα, αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη κπνξεί λα ζπζρεηίδεη κνληέια κεηαμύ ηνπο. Σα αληηθείκελα ηνπ Active 
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Record δελ νξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο άκεζα αιιά ηα ζπκπεξαίλνπλ από ηνπο 

νξηζκνύο ησλ πηλάθσλ κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλα. Μεξηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο 

ε πξόζζεζε, ε απνκάθξπλζε θαη ε αιιαγή ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ηύπσλ ηνπο 

γίλεηαη απεπζείαο ζηε βάζε κε θάζε αιιαγή αληηθαηνπηξίδεηαη άκεζα ζηα αληηθείκελα 

ηνπ active record. 

 

 Action Mailer (ActionMailer::Base) 

Σν Action Mailer είλαη έλα framework γηα ηελ θαηαζθεπή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή email βαζηζκέλσλ ζε επέιηθηα 

πξόηππα ή γηα λα ιακβάλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη εηζεξρόκελα email. 

 

 Active Resource(ActiveResource::Base) 

To Active Resource παξέρεη έλα framework πνπ έρεη ζθνπό ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζύλδεζεο κεηαμύ business αληηθεηκέλσλ θαη ησλ RESTful δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ. 

Παξέρεη ηα κέζα γηα έλαλ ηξόπν έηζη ώζηε λα ζπλδεζνύλ web-based resources κε 

ηνπηθά αληηθείκελα κέζσ CRUD semantics. 

 

 Active Support(ActiveSupport::Base64) 

Σν Active Support είλαη κηα εθηεηακέλε ζπιινγή ρξήζηκσλ θιάζεσλ θαη βαζηθώλ 

επεθηάζεσλ ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Ruby πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε rails από ηνλ θπξίσο 

θώδηθα θαη από ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

 

2.7 Associations κεηαμύ ηωλ κνληέιωλ ζηε Rails 

ηελ rails association νλνκάδεηαη ε ζύλδεζε κεηαμύ 2 κνληέισλ ηεο εθαξκνγήο κε 

ζθνπό ηελ πξόζζεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα κνληέια, γηα παξάδεηγκα κε ην association 

belongs_to ε rails θξαηάεη primary key – foreign key πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζε 2 

θαηαγξαθέο (instances) ησλ κνληέισλ δίλνληαο ηνπο επηπιένλ βνεζεηηθέο κεζόδνπο. 

Οη ηύπνη ησλ associations είλαη belongs_to, has_many, has_many :through ελώ 

ππάξρνπλ θαη ηα has_one, has_one :through, has_and_belongs_to_many αιιά δε 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά [13]. Παξαθάησ ζα γίλεη αλάιπζε ζηνπο 3 πην ζεκαληηθνύο 

ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα. 
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2.7.1 belongs_to association 

Έλα belongs_to association παξέρεη κηα ζρέζε έλα πξνο έλα κεηαμύ 2 κνληέισλ έηζη 

ώζηε κία θαηαγξαθή ελόο κνληέινπ λα “αλήθεη” ζε κηα θαηαγξαθή ηνπ άιινπ. Γηα 

παξάδεηγκα αλ έρνπκε κηα εθαξκνγή γηα έλα θαηάζηεκα κηα παξαγγειία αλήθεη ζε 

έλαλ πειάηε. Η ζρέζε κεηαμύ ησλ 2 θιεηδηώλ θαη ν ηξόπνο δήισζεο ζην κνληέιν ηεο 

παξαγγειίαο είλαη όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

  

 Δηθόλα 2.3α: Παξάδεηγκα belongs_to association 
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2.7.2 has_many association 

Έλα has_many association παξέρεη κηα ζρέζε έλα πξνο πνιιά κεηαμύ 2 κνληέισλ. 

Απνηειεί ην αληίζεην ηνπ belongs_to θαη δείρλεη όηη έλα κνληέιν κπνξεί λα πεξηέρεη 0 ή 

πεξηζζόηεξεο θαηαγξαθέο ελόο άιινπ κνληέινπ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ην 

has_many πεξηγξάθεηαη κε ηελ έλλνηα όηη έλαο πειάηεο ζα κπνξεί λα έρεη θακία ε 

πεξηζζόηεξεο παξαγγειίεο. Ο ηξόπνο δήισζεο θαη ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 2 κνληέισλ 

είλαη ε αθόινπζε. 

 

 

 

Δηθόλα 2.3β: Παξάδεηγκα has_many association 
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2.7.3 has_many :through association 

Έλα has_many :through association δειώλεη κηα ζύλδεζε πνιιά πξνο πνιιά 

κεηαμύ 2 κνληέισλ θαη όηη έλα κνληέιν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κεδέλ ε πεξηζζόηεξεο 

θαηαγξαθέο ελόο άιινπ κνληέινπ κέζσ ελόο ηξίηνπ. Γηα παξάδεηγκα εάλ ππήξρε κηα 

εθαξκνγή γηα ηαηξείν θαη νη γηαηξνί έβιεπαλ ηνπο αζζελείο ηνπο κέζσ ξαληεβνύ ε 

ζρέζε κεηαμύ ησλ κνληέισλ θαη ε δήισζε ζα είλαη όπσο παξαθάησ.  

 

 

 
Δηθόλα 2.3γ: Παξάδεηγκα has_many, :through association 

 

Ο πίλαθαο appointments πεξηέρεη 2 πεδία, ηα physician_id θαη patient_id πνπ 

απνηεινύλ ηα θιεηδηά πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηε ζύλδεζε physicians - patients κέζσ 

απηνύ ηνπ πίλαθα. 
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2.8 Βαζηθέο εληνιέο ηεο rails & δεκηνπξγία ελόο project 

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα δνζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο εληνιέο θαη ηα βήκαηα 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα project κε rails. εκείωζε: Οη παξαθάησ 

ελέξγεηεο έγηλαλ ζε virtual machine κε εγθαηεζηεκέλν ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ubuntu.  

 

Βήκα 1ν: Γεκηνπξγία ηνπ root θαθέινπ ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

Δηθόλα 2.4α: Γεκηνπξγία ηνπ βαζηθνύ θαθέινπ ηεο εθαξκνγήο 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο: rails new Test_Project –database=postgresql: 

 

rails new: Σν rails new ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα θηηάμεη κηα θαηλνύξηα 

εθαξκνγή rails. 

 

Τest_Project: Σν όλνκα ηεο εθαξκνγήο. 

 

--database = postgresql: Η δήισζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
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ζηελ εθαξκνγή. ηελ πηπρηαθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηε ε postgresql.  

 

Μόιηο εθηειεζηεί ε εληνιή δεκηνπξγείηαη ν root θάθεινο ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη 

όινη νη ππνθάθεινη πνπ ηνλ απνηεινύλ (αλάιπζε ηνπ θάζε θαθέινπ ζηελ επόκελε 

ελόηεηα). Δπίζεο εθηειείηαη απηόκαηα ε εληνιή bundle install πνπ ζα αλαιπζεί ζε 

επόκελν βήκα. 

  

Βήκα 2ν: Καηαζθεπή ηνπ 1νπ κνληέινπ ηεο εθαξκνγήο (ζπλήζσο ην κνληέιν ηνπ 

ρξήζηε). 

 

 

 

Δηθόλα 2.4β: Καηαζθεπή κνληέινπ 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο rails generate model User username:string email:string : 

 

rails generate: Με ην rails generate ν ρξήζηεο κπνξεί λα θηηάμεη ηα θύξηα ζηνηρεία κηαο 

εθαξκνγήο όπσο ηα κνληέια, ηνπο controllers θαζώο θαη άιια αξρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθαξκνγή π.ρ. migration files. εκείωζε: πλήζσο 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία rails g. 

 

model: Σν ζηνηρείν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν. ε επόκελν βήκα ζα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο controller γηα ηελ εθαξκνγή. 

 

user: Σν όλνκα ηνπ κνληέινπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε. ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ην 

πξώην κνληέιν πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη απηό ηνπ ρξήζηε (User) . εκείωζε: Σν όλνκα 

ηνπ κνληέινπ πξέπεη λα μεθηλάεη πάληα κε θεθαιαίν γξάκκα. 

 

username: string, email: string: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή ν ρξήζηεο ζα έρεη username θαη email όπνπ θαη ηα 2 ζα είλαη string.  

Μπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά όπσο password, εκεξνκελία 

γέλλεζεο θ.α. 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο δεκηνπξγνύληαη ηα αξρεία πνπ θαίλνληαη ζηελ 

παξαπάλσ εηθόλα. Απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην αξρείν create_users.rb πνπ 

θαηαζθεπάδεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνλ πίλαθα γηα ηνλ User θαη ην αξρείν user.rb πνπ 

απνηειεί ην θεληξηθό αξρείν ηνπ κνληέινπ νπνύ εθεί γξάθνληαη ηα associations κε άιια 

κνληέια, δηάθνξεο κέζνδνη γηα απην θ.α. 
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Βήκα 3ν: Καηαζθεπή ηνπ controller γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

 

 

 

Δηθόλα 2.4γ: Καηαζθεπή ηνπ controller 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο rails generate controller users index show new create 

edit update destroy: 

 

rails generate: Αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελν βήκα. 

 

controller: Η ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δεκηνπξγία ηνπ controller όπσο ζην 

πξνεγνύκελν βήκα ήηαλ ε ιέμε model γηα ην κνληέιν. 

 

users: Σν όλνκα ηνπ controller όπνπ ζπλήζσο είλαη θαη ην όλνκα ηνπ κνληέινπ ζην 

νπνίν αληηζηνηρεί. εκείωζε: Σν όλνκα πξέπεη λα είλαη ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό θαη λα 

μεθηλάεη κε κηθξό γξάκκα. 
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index, show, new, create, edit, update, destroy: Οη κέζνδνη πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζην 

αξρείν ηνπ controller, απνηεινύλ ηηο κεζόδνπο C.R.U.D (create read update delete) κε 

ηα index, show λα αληηζηνηρνύλ ζηελ αλάγλσζε (read), ηα new - create ζηε δεκηνπξγία 

(create), ηα edit - update ζηελ αλαβάζκηζε (update) θαη ην destroy ζηε δηαγξαθή 

(delete). Σέινο δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα ηα views γηα θάζε κία από απηέο 

πεξηιακβάλνληαο έλα default κήλπκα. 

 

Βήκα 4ν: Γεκηνπξγία ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

 

 

Δηθόλα 2.4δ: Γεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο rake db:create: 

 

rake: Η ιέμε rake ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ εθηεινύληαη εληνιέο πνπ αθνξνύλ βάζεηο 

δεδνκέλσλ.  
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db:create: Με ην db:create δεκηνπξγείηαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή.  

 

Με ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο δεκηνπξγείηαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ζηνλ 

ηνπηθό ππνινγηζηή. 

 

Βήκα 5ν: Μεηαθνξά ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ εθαξκνγή  

 

 

 

Δηθόλα 2.4ε: Μεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο rake db:migrate: 

 

rake: Αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν βήκα.  

 

db:migrate: Με ην db:migrate δεκηνπξγνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ νη πίλαθεο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηα κνληέια ηεο εθαξκνγήο. Δδώ δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο Users κε ηε 

βνήζεηα ηνπ αξρείνπ create_users.rb πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
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Με ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο δεκηνπξγείηε ν πίλαθαο Users ζηε ηνπηθή βάζε 

δεδόκελσλ θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε επεξγαζία ηνπ. 

 

Βήκα 6ν: Έλαξμε ηνπ ηνπηθνύ server γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

Δηθόλα 2.4ζη: Έλαξμε ηνπ ηνπηθνύ server 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο rails server: 

 

rails server: Με ηελ εληνιή rails server (rails s γηα ζπληνκία) γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ 

ηνπηθνύ server πνπ απαληά ζηε δηεύζπλζε localhost:3000. εκείωζε: Γηα αιιαγή ηεο 

πόξηαο 3000 πξνζηίζεηαη ε θξάζε –p “αξηζκόο πόξηαο” „έηζη π.ρ. γηα ηελ πόξηα 3001 

ε εληνιή ζα γίλνληαλ rails server –p 3001. εκείωζε: Η πόξηα γηα ηνλ ηνπηθό server 

δε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από άιιεο εθαξκνγέο αιιηώο ζα εκθαλίζηεη κήλπκα 

ιάζνπο. 
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Βήκα 7ν: Έλα βήκα ην νπνίν κπνξεί θαη λα παξαιεθζεί είλαη ε έλαξμε ηεο θνλζόιαο 

ηεο rails. 

 

 

 

Δηθόλα 2.4δ: Έλαξμε ηεο θνλζόιαο 

 

Δπεμήγεζε ηεο εληνιήο rails console: 

 

rails console : Με ηελ εληνιή απηή μεθηλάεη ε θνλζόια ηεο rails, όπνπ κπνξνύλ λα 

εθηειεζηνύλ δηάθνξεο δηεξγαζίεο θαη δνθηκέο π.ρ. πξόζζεζε δεδνκέλσλ ζε θάπνηνλ 

πίλαθα. 
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2.9 Οη θάθεινη ελόο rails project 

ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλνληαη νη θάθεινη πνπ απνηεινύλ έλα ηππηθό rails project 

[14].  

 

 

 

Δηθόλα 2.5: Έλα rails project 

 

Οη πην ζεκαληηθνί θάθεινη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν είλαη: 

 

Φάκελος app: Ο ζεκαληηθόηεξνο θάθεινο ηεο εθαξκνγήο, πεξηέρεη ηα ζεκαληηθόηεξα 

ζηνηρεία όπσο έηλαη ηα αξρεία γηα ηα κνληέια (models), ηηο ζειίδεο (views), ηνπο 

ρεηξηζηέο (controllers) άιια θαη δηάθνξα βνεζήκαηα. 

 

Υποφάκελος app/assets: Πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία (assets) ηεο εθαξκνγήο 

όπσο αξρεία CSS, αξρεία Javascript θαη εηθόλεο. 

 

Φάκελος config: Πεξηιακβάλεη ηε δηακόξθσζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

Φάκελος db: Πεξηιακβάλεη ηα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

εθαξκνγήο. 
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Φάκελος test: Πεξηιακβάλεη ηα test αξρεία ηεο εθαξκνγήο. 

 

Αρχείο README.rdoc: Δίλαη έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

Αρχείο Rakefile: Κάλεη δηαζέζηκεο ηηο απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο κέζσ ηεο εληνιήο rake 

(π.ρ. rake db create γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή). 

 

Αρχείο Gemfiles: Πεξηέρεη όια ηα gems πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθαξκνγή. 

 

Αρχείο Gemfiles.lock: Δπηβεβαηώλεη όηη όιεο νη αληηγξαθέο ηεο εθαξκνγήο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ίδηεο εθδόζεηο ησλ gem. 

 

Αρχείο .gitignore: Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία (π.ρ. θαθέινπο, αξρεία) πνπ ζέινπκε λα 

αγλνήζεη ην git. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην 3ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο. Θα γίλνπλ αλαθνξέο 

ζηα ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινύλ, ην user interface ηεο θαη πην ζεκαληηθό ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζε θάζε ρξήζηε. 

 

3.1 Οη δπλαηόηεηεο ηωλ ρξήζηωλ ηεο εθαξκνγήο 

Κάζε ρξήζηεο ηεο εθαξκόγεο έρεη δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα θαη δπλαηόηεηεο ζηε 

ρξήζε ηεο. Σα 3 είδε ρξεζηώλ είλαη ν επηζθέπηεο (visitor), ν απιόο ρξήζηεο (user), θαη 

ν δηαρεηξηζηήο (admin). Ο επηζθέπηεο πεξηνξίδεηαη ζηηο βαζηθέο επηινγέο (π.ρ. 

εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή, επίζθεςε βνεζεηηθώλ ζειίδσλ), ζηνλ απιό ρξήζηε 

δηαηίζνληαη νη βαζηθέο επηινγέο ηεο εθαξκνγήο (π.ρ. δεκηνπξγία κάζεκαηνο) ελώ ζηνλ 

δηαρεηξηζηή είλαη δηαζέζηκεο όιεο νη επηινγέο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή (π.ρ. αιιαγή 

ησλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ ρξεζηώλ). ηα παξαθάησ use case UML δηαγξάκκαηα 

πεξηγξάθνληαη νη δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα 3 πηζαλά είδε ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.1: Γπλαηόηεηεο επηζθέπηε 
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Δηθόλα 3.2: Γπλαηόηεηα απινύ ρξήζηε 

 

 

 

Δηθόλα 3.3: Γπλαηόηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηε  
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3.2 Σν ζρέδην ηεο βάζεο δεδνκέλωλ 

ην παξαθάησ ζρέδην απνηππώλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Ο θάζε 

πίλαθαο απνηέιεη θαη έλα κνληέιν ζηελ εθαξκνγή κε ηα πεδία ηνπ λα έηλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Με ηα βειάθηα ζπκβνιίδνληαη ηα associations κεηαμύ ησλ 

δηάθνξσλ κνληέισλ. 

 

 

 

Δηθόλα 3.4: Σν ζρεκαηηθό ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

3.3 Αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο 

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα γίλεη αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο. Θα πεξηγξαθεί ην 

πεξηερόκελό ηεο θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο 

(επηζθέπηεο, απιόο ρξήζηεο, δηαρεηξηζηήο). 
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3.3.1 Ζ αξρηθή ζειίδα 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ππάξρεη ην κελνύ κε ηηο βαζηθέο επηινγέο νη 

νπνίεο είλαη home (ζύλδεζκνο γηα ηελ αξρηθή ζειίδα), Lessons (ζύλδεζκνο γηα ηε 

ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα καζήκαηα), Categories (ζύλδεζκνο γηα ηε ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο 

θαηεγνξίεο), Contact Us (ζύλδεζκνο γηα ηε θόξκα επηθνηλσλίαο κε ην δηαρεηξηζηή), 

SIGN UP/SIGN IN (ζύλδεζκνη γηα εγγξαθή ή είζνδν ηνπ ρξήζηε αληίζηνηρα). 

 

 

 

Δηθόλα 3.5: Αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο 

    

Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ρξήζηε (δηαρεηξηζηήο ή απιόο ρξήζηεο)  μεθιεηδώλνληαη 

θαη άιιεο επηινγέο πνπ ζα αλαθεξζνύλ ζε επόκελε ελόηεηα. Οη απινί επηζθέπηεο 

έρνπλ πξόζβαζε ζηελ επηινγή Contact Us, ζηηο βνεζεηηθέο ζειίδεο θαη θπζηθά ζηηο 

επηινγέο SIGN UP/SIGN IN. ε πεξίπησζε πνπ έλαο επηζθέπηεο παηήζεη ζε κηα από 

ηηο άιιεο επηινγέο ζα ηνπ εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο. 
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 Δπηινγή Contact Us 

Η επηινγή Contact Us είλαη δηαζέζηκε πξνο όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο εθαξκνγήο. 

ηε θόξκα ππάξρνπλ πεδία γηα ην first name, last name, subject, email θαη message. 

Παηώληαο ην θνπκπί Create Contact Message ζηέιλεηαη ην κήλπκα ηνπ 

επηζθέπηε/ρξήζηε ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο. Η κνξθή ηεο θόξκαο απνζηνιήο 

είλαη ε παξαθάησ. 

 

 

 

Δηθόλα 3.6: Φόξκα επηθνηλσλίαο Contact Us 
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 Βνεζεηηθέο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο 

ηε παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ε βνεζεηηθή ζειίδα FAQ. Με παξόκνην ηξόπν έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί θαη νη ππόινηπεο 3 ζειηδέο (About Us, Privacy Policy, Terms and 

Conditions). 

 

 

 

Δηθόλα 3.7: Η FAQ ζειίδα 
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3.3.2 Ζ ζειίδα εγγξαθήο ρξήζηε 

Παηώληαο ηελ επηινγή SIGN UP εκθαλίδεηαη ε θόξκα εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ (first name, last name, email 

,password, password confirmation) εθηόο από ην bio θαη ην add new image δηόηη κπνξεί 

λα κε ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην avatar. Αθνύ ζπκπιεξώζεη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία (θαη έηλαη ζσζηά) κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Create User δεκηνπξγείηαη ν 

ρξήζηεο θαη γίλεηαη απηόκαηα sign in ζηελ εθαξκνγή αιιηώο εκθαλίδεηαη κήλπκα 

ιάζνπο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.8: ειίδα εγγξαθήο ρξήζηε 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε πεξηγξαθή ηεο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνκκαηηνύ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζεί ν 

θώδηθαο ηνπ κνληέινπ ηνπ ρξήζηε, ηεο θόξκαο εγγξαθήο θαη ηνπ user controller. 
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 Αλάιπζε ηνπ θώδηθα γηα ην κνληέιν ρξήζηε 

class User < ActiveRecord::Base 

extend FriendlyId 

friendly_id :email, use: :slugged 

has_many :images, as: :uploadable, dependent: :destroy 

has_many :comments,dependent: :destroy 

has_many :lessons,dependent: :destroy 

has_many :lesson_ratings 

accepts_nested_attributes_for :images, allow_destroy: true 

devise:database_authenticatable,:recoverable,:rememberable,:tra

ckable,  :validatable 

enum role_id: [ :admin, :user ] 

validates :first_name,:last_name,:email, presence: true 

validates :email,uniqueness: true 

end 

 

Ο θώδηθαο γηα ην κνληέιν ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα associations 

θαη ηα validations ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ FriendlyId gem νξίδεηαη ην slug ηνπ ρξήζηε 

πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αληηζηνηρεί ζην email ηνπ [16]. Ύζηεξα νξίδνληαη 

ηα associations ηνπ ρξήζηε κε άιια κνληέια κε ην has_many, απηό ζεκαίλεη όηη θάζε 

ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζα έρεη πνιιά images, comments, lessons, lesson_ratings. 

ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη ηδηόηεηεο ηνπ devise γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

(database_authenticatable, recoverable, rememberable, trackable, validatable) [17]. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

enumenator ζην πεδίν role_id, απηόο δειώλεη πσο αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ είλαη 0 ν 

ρξήζηεο ζα είλαη admin ελώ αλ είλαη 1 (πνπ είλαη ε default ηηκή) ζα είλαη απιόο 

ρξήζηεο. Σέινο δειώλνληαη ηα validations ηνπ ρξήζηε ηα νπoία είλαη ε ππνρξεσηηθή 

παξνπζία first_name, last_name, email θαη ε κνλαδηθόηεηα ηνπ e-mail ηνπ.  
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 Κώδηθαο γηα ηε θόξκα εγγξαθήο ρξήζηε 

<%= nested_form_for([:user,@user],:html => {:class => 'form-horizontal 

col-md-4 col-md-offset-4 col-sm-4 col-sm-offset-4'}) do |f|  %> 

 <h2 class="register_title">User registration page /> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.fields_for :images do |image| %> 

      <%= image.file_field :upload, class: "form-control" %> 

      <%= image.link_to_remove "Remove this image", class: "btn 

btn-danger  

btn-xs" %> 

    <% end %> 

    <p><%= f.link_to_add "Add a new image", :images, class: "btn 

btn-primary  

btn-xs" %></p> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.label :first_name,class: "control-label",for: "first_name"%> 

    <%= f.text_field :first_name,class: "form-control",id: "first_name" 

%> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.label :last_name,class: "control-label"%> 

    <%= f.text_field :last_name,class: "form-control" %> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.label :email,class: "control-label"%> 

    <%= f.text_field :email,class: "form-control" %> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.label :bio,class: "control-label"%> 

    <%= f.text_area :bio,class: "form-control" %> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.label :password,class: "control-label"%> 

    <%= f.password_field :password,class: "form-control" %> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

    <%= f.label :password_confirmation,class: "control-label"%> 

    <%= f.password_field :password_confirmation,class: "form-control" 

%> 

  </div> 

  <div class = "form-group"> 

  <%= f.submit class: "btn btn-success btn-md" %> 

  </div> 

 </div> 

<% end %> 

 

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαηαζθεπάζηεθε κία θόξκα κε ρξήζε ηεο html θαη ηεο 

rails ελώ γηα ηελ κνξθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο (textfields, labels) ρξεζηκνπνηνύληαη 

νη θιάζεηο ηνπ bootstrap. Η θόξκα αληηζηνηρεί ζην κνληέιν ρξήζηε θαη απνζεθεύεη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα δώζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζηελ πξνζσξηλή κεηαβιεηή @user πνπ έρεη 
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δεκηνπξγεζεί ζηνλ controller ηνπ. Όηαλ ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη όια ηα απαξαίηεηα 

πεδία παηά ζην θνπκπί submit θαη αλ όια είλαη ζσζηά πξνζηίζεηαη ε θαηαρώξεζε ηνπ 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 Ο θώδηθαο γηα ην User Controller 

class User::UsersController < ApplicationController 

   

  def index 

    @comments = current_user.lessons.last.try(:comments) 

  end 

 

  def create 

    @user = User.new(user_params) 

    if @user.save 

      sign_in :user, @user 

      redirect_to root_path 

    else 

      redirect_to root_path 

    end 

  end 

 

  def new 

    @user = User.new 

  end 

 

  private 

  def user_params 

    

params[:user].permit(:first_name,:last_name,:email,:bio,:role_id,:pas

sword,:password_confirmation,images_attributes: [:id, :upload, 

:_destroy]) 

  end 

 

end 

 

Ο θώδηθαο ηνπ controller απνηειείηαη από ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε. Δδώ νη κέζνδνη είλαη index, create, new, user_params (νη 

ππόινηπεο κέζνδνη είλαη show, edit, update, destroy, find_user αιιά δε 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο γη‟απηό ερνπλ αθαηξεζεί από ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θώδηθα). Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο θαηλνύξγηνπ ρξήζηε, 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη new, create θαη user_params. Όηαλ ν ρξήζηεο παηάεη ζηελ 

επηινγή sign up ηξέρεη ε κέζνδνο new δεκηνπξγώληαο έηζη ηε κεηαβιεηή @user πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θόξκα εγγξαθήο ρξήζηε όπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνύκελε ελόηεηα. Αθόηνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί submit εθηειείηαη ε 
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κέζνδνο user_params πνπ δείρλεη γηα πηα πεδία επηηξέπεηαη λα πεξαζηνύλ ηηκέο ζηε 

βάζε γηα απηόλ. ε πεξίπησζε πνπ ιείπεη θάπνην πεδίν από ηα permits θαη δελ 

απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ κέζσ ησλ validation ηόηε ζα πάξεη ηελ ηηκή nil. Σέινο κε ηε 

κέζνδν create δεκηνπξγείηαη κηα λέα κεηαβιεηή @user ε όπνηα παίξλεη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ πεξάζηεθαλ κέζσ ηεο θόξκαο εγγξαθήο θαη απνζεθεύεηαη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ζαλ ηνλ ηειηθό ρξήζηε. Αλ ππάξμεη θάπνην ιάζνο ζηελ εγγξαθή 

εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα 
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3.3.3 Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν ηνπ ρξήζηε νη επηινγέο sign up/sign in έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί από ην email ηνπ πνπ ηαπηόρξνλα απνηειεί θαη ηελ επηινγή εμόδνπ 

από ηελ εθαξκνγή (log out). Δπίζεο πξνζηέζεθε ε επηινγή εκθάληζεο ηνπ πξνθίι ηνπ 

(Your profile). Με ην πάηεκα ηεο επηινγήο απηήο ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ 

επηζθόπεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ (εηθόλα 3.9). Η ζειίδα απνηειείηαη από 

3 θύξηα κέξε. ηα αξηζηεξά εκθαλίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη ζην ρξήζηε, 

ζην θέληξν δίλνληαη δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ελώ ζηα δεμηά εκθαλίδνληαη ηα 

ηειεπηαία 5 ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη ζε θάπνην δηθό ηνπ κάζεκα (αλ ππάξρνπλ). 

 

 

 

Δηθόλα 3.9: Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο:  

 

Your Profile: ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ νη επηινγέο πνπ αθνξνύλ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. ηελ επηινγή Account Settings κπνξεί λα 

αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελώ ρξεζηκνπνηεί ηελ επηινγή forgot your password ζε 

πεξίπησζε πνπ έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθό ηνπ. 
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Manage Lessons: ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ νη επηινγέο πνπ αθνξνύλ ηα 

καζήκαηα ηνπ ρξήζηε. Μπνξεί λα θηηάμεη ην δηθό ηνπ κάζεκα (επηινγή New Lesson) ή 

λα δεη ηα καζήκαηα πνπ έρεη ήδε θηηάμεη θαη λα θάλεη αιιαγέο ζε απηά (επηινγή Your 

Lessons). 

 

Your Messages: ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ νη επηινγέο πνπ αθνξνύλ ηα 

κελύκαηα ηνπ ρξήζηε. Με ηελ επηινγή received κπνξεί λα δεη ηα κελύκαηα πνπ έρεη 

ιάβεη θαη αληίζηνηρα κε ηελ επηινγή sent απηά πνπ έρεη ζηείιεη. 

 

3.3.4 ύλδεζε ηνπ admin 

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα γίλεη ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή κε ην ινγαξηαζκό ηνπ 

δηαρεηξηζηή δείρλνληαο έηζη ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ έρεη ζε ζρέζε κε ηνλ απιό 

ρξήζηε. Όηαλ γίλεηαη είζνδνο κε ινγαξηαζκό δηαρεηξηζηή, καδί κε ηελ επηινγή Your 

Profile μεθιεηδώλεηαη θαη ε επηινγή Admin Panel πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ην εηδηθό 

κελνύ ηνπ δηαρεηξηζηή (εηθόλα 3.10).  

 

 

Δηθόλα 3.10: Σν admin panel 

 

Οη επηινγέο ηνπ admin είλαη παξόκνηεο κε απηέο ηνπ ρξεζηή κε κεξηθέο δηαθνξέο 

όπσο: 

 

 Η επηινγή categories όπνπ εθεί κπνξεί λα θηηάμεη κηα θαηεγνξία ή λα αιιάμεη κηα 

ππάξρνπζα. 
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 ηελ επηινγή lessons εκθαλίδεη ηα καζήκαηα όισλ ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Η πην ζεκαληηθή επηινγή ζην κελνύ ηνπ admin είλαη νη users νπνύ παηώληαο ηελ 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο (εηθόλα 3.11). Δθεί 

δίλεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπο, λα ηνπο 

ζηείιεη έλα κήλπκα θαη λα δηαγξάςεη ην ινγαξηαζκό θάπνηνπ ρξήζηε ηειείσο από 

ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

Δηθόλα 3.11: Δκθάληζε όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο εθαξκνγήο 
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ηελ επηινγή Categories εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην όλνκα θάζε 

θαηεγνξίαο αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα θάζε κία 

απν απηέο (εηθόλα 3.12), ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κηα θαηεγνξία ή λα ηελ 

δηαγξάςεη ηειείσο από ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

Δηθόλα 3.12: Λίζηα κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο εθαξκνγήο 
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3.3.5 Ζ επηινγή Lessons 

Όηαλ ν ρξήζηεο δηαιέμεη ηελ επηινγή Lessons εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε όια ηα 

καζήκαηα ηεο εθαξκνγήο (εηθόλα 3.13). ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη όια ηα δηαζέζηκα 

καζήκαηα καδί κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ην όλνκά ηνπο, ηελ θαηεγνξία πνπ 

αλήθνπλ, ην επίπεδό, ην βαζκό αμηνιόγεζήο θαη ηνλ ππεύζπλν ηνπο). Γηα δηεπθόιπλζε 

ησλ ρξεζηώλ έρεη πξνζηεζεί έλα πεδίν αλαδήηεζεο ησλ καζεκάησλ κε βάζε ηελ 

νλνκαζία ηνπο ελώ αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζην ηίηιν θάζε ζηήιεο ζα γίλεη ηαμηλόκεζε 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο (αιθαβεηηθή ή αξηζκεηηθή). 

 

 

 

Δηθόλα 3.13: Λίζηα κε όια ηα καζήκαηα 

    

Παηώληαο πάλσ ζην όλνκα ελόο καζήκαηνο ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ εηδηθή 

ζειίδα ηνπ (εηθόλα 3.14). Γηα θάζε κάζεκα εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

όπσο κηα πεξηγξαθή (description), ην email ηνπ ππεπζύλνπ θαη πην ζεκαληηθό ην πιηθό 

πνπ έρεη αλεβάζεη γηα ην κάζεκα. Δπίζεο πεξηέρεη 2 θνπκπηά κε νλνκαζίεο New 

Comment, New Rating πνπ είλαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζρνιίνπ ή κηαο αμηνιόγεζεο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Σέινο εκθαλίδεηαη ην ηειεπηαίν ζρόιην πνπ έρεη γίλεη γηα 

ην κάζεκα θαζώο θαη επηινγή λα θαλνύλ όια ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο. 
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.   

 

Δηθόλα 3.14: ειίδα ελόο καζήκαηνο 

 

Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζην όλνκα ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ καζήκαηνο κεηαθέξεηαη ζην 

δεκόζην πξνθίι ηνπ (εηθόλα 3.15) όπνπ εθεί εκθαλίδνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

ηνπ θαζώο θαη έλα θνπκπί Send Message κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη έλα κήλπκα 

πξνο απηόλ. 

 

 

 

Δηθόλα 3.15: Γεκόζην πξνθίι ρξήζηε 
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3.3.6 Ζ επηινγή Categories 

Οη δώδεθα θαηεγνξίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη Math, Physics, Chemistry, Vocabulary 

and Writing, Others, Business and Economics, Biology, Programming, Reading, 

Languages, Electronics θαη Engineering. Γηα θάζε κηα θαηεγνξία ππάξρεη κηα εηθόλα – 

εμώθπιιν πνπ αληηπξνζσπεύεη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ην αληηθείκελν ηεο. Ο 

ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα παηώληαο επάλσ ζην θνπκπί ηεο θάζε θαηεγνξίαο λα 

εκθαλίζεη ηα καζήκαηα πνπ αλήθνπλ κόλν ζε απηή. Όηαλ ν ρξήζηεο δηαιέμεη ηελ 

επηινγή Categories εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα: 

 

 

 
Δηθόλα 3.16: Οη θαηεγνξίεο ηεο εθαξκνγήο 
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3.3.7 Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο 

Η θόξκα ηεο δεκηνπξγίαο καζήκαηνο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα (εηθόλα 3.17). 

ην πεδίν title ν ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ηνλ ηίηιν πνπ ζέιεη λα έρεη ην κάζεκα ηνπ, ελώ 

ζην description γξάθεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή. Με ην selectbox level επηιέγεη ην 

επίπεδν δπζθνιίαο (Amateur, Intermediate, Professional, World Class, Master) ελώ κε 

ην category δηαιέγεη ζε πνηα θαηεγνξία από ηηο 12 δηαζέζηκεο αλήθεη ην κάζεκα ηνπ. 

Σέινο κε ην θνπκπί add new file αλεβάδεη ην πιηθό ηνπ καζήκαηνο γηα λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζε απηό όινη νη ελδηαθεξόκελνη ρξήζηεο θαη παηώληαο ην θνπκπί create 

lesson, αλ δελ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηα ζηνηρεία, θαηαρσξείηαη ην κάζεκα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ.  

 

 

 

Δηθόλα 3.17: Φόξκα δεκηνπξγίαο καζήκαηνο 
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3.4 Σα test ηεο εθαξκνγήο  

ηελ ηειεπηαία ελόηεηα αλαθέξνληαη ηα ηεζη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έηζη ώζηε λα 

επηβεβαησζεί ν ζσζηόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. ηόρνο ησλ ειέγρσλ είλαη 

ε ινγηθή ηνπ black-box testing όπνπ γίλεηαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 

δώζεη ν ρξήζηεο βάζεη ησλ θαλόλσλ δεκηνπξγίαο profile. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηεζη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα gems Rspec, Capybara, Selenium Webdriver θαη FactoryGirl 

[18-21] κε ηε βνήζεηα ηνπ όπνηνπ ζα θηηάμνπκε έλαλ ρξήζηε απνθιεηζηηθά γηα ηα tests 

πνπ ζα έρεη ην ξόιν ηνπ admin. Ο θώδηθαο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη ν αθόινπζνο: 

 

FactoryGirl.define do 

  factory :user do |f| 

    f.email "email@email.com" 

    f.first_name "George" 

    f.last_name "Rentis" 

    f.password "password123" 

    f.password_confirmation "password123" 

  end 

end 

    

Ο ρξήζηεο θαηαζθεπάδεηαη απνλέκνληαο ηνπ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (email, όλνκα, 

θσδηθό). ύκθσλα κε ηα ζελάξηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο (όπνπ ρξεηάδεηαη) ζα ηνπ 

απνδίδεηαη θαη ν ξόινο ηνπ admin. 
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3.4.1 Test γηα ηα validations ηνπ κνληέινπ User 

Παξαθάησ αλαιύνληαη 4 test πνπ έρνπλ γξαθεί γηα λα επηβεβαησζεί όηη ηα validation 

ζην κνληέιν ηνπ user (ππνρξεσηηθή παξνπζία first_name, last_name, email θαη ε 

κνλαδηθόηεηα ηνπ e-mail ηνπ) δνπιεύνπλ ζσζηά. Γη‟απηή ηε δνπιεηά ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ν ςεύηηθνο ρξήζηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κέζσ ηνπ FactoryGirl. Ο θώδηθαο ησλ ηεζη 

είλαη ν αθόινπζνο: 

 

 Έιεγρνο γηα ην κνληέιν User 

describe User do 

  it "has a valid email" do 

    FactoryGirl.create(:user).should be_valid 

  end 

  it "has invalid password" do 

    FactoryGirl.build(:user,password:"password").should_not be_valid 

  end 

  it "has to have a first name" do 

    FactoryGirl.build(:user,first_name:nil).should_not be_valid 

  end 

  it "has invalid email(same email twice)" do 

    FactoryGirl.create(:user) 

    FactoryGirl.build(:user,email: "email@email.com").should_not 

be_valid 

  end 

end 

    

Σα 4 ηεζη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη είλαη έιεγρνο γηα έγθπξν email (has a valid email), 

γηα ιάζνο password (has invalid password), ύπαξμε first_name (has first name) θαη 

ρξήζε ελόο email παξαπάλσ από κία θνξά (has invalid email - same email twice). 

Όηαλ ζέινπκε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ λα είλαη έγθπξν ρξεζηκνπνηνύκε ηε κέζνδν 

should be_valid ελώ αλ όρη ηε should_not be_valid. Σειηθά αθνύ ν ρξήζηεο έρεη email 

ην 1ν ηεζη ζα πεξάζεη κε επηηπρία, ζην 2ν ηεζη απαηηείηαη ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε λα κελ 

είλαη “password” πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη θαη απηό ην ηεζη πέηπρε (ν θσδηθόο ηνπ 

ςεύηηθνπ ρξήζηε είλαη “password123”). Σν 3ν ηεζη πεξλάεη εθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη 

first_name θαη ην ηειεπηαίν ην ίδην αθνύ κε βάζε ηα validation πνπ έρνπλ νξηζηεί δελ 

κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη εγγξαθή κε ην ίδην email. 
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Δηθόλα 3.18: Απνηειέζκαηα ησλ validation tests 

 

3.4.2 Σεζη πξαγκαηηθώλ ζελαξίωλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

ε απηά ηα ηεζη ζα δεκηνπξγεζνύλ ζελάξηα πνπ ζα πξνζνκνηώλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ελόο πξαγκαηηθνύ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζα ρξεηαζηνύλ νη αθόινπζεο εληνιέο ηνπ selenium: 

 

visit path: Με ηελ εληνιή απηή ην ηεζη επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα πνπ αληηζηνηρεί ζην path. 

 

click_on “text”: Η εληνιή αληηζηνηρεί ζην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ζην 

αληηθείκελν κε αλαγλσξηζηηθό text. Σν text κπνξεί λα είλαη θείκελν, ζύλδεζκνο θ.α. 

 

fill_in “field”, with: “text” : Η εληνιή απηή πξνζσκνηώλεη ην πιεθηξνιόγην. Έηζη ην ηεζη 



Ανάπτυξη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με ςκοπό την παροχή γνώςεων και πληροφοριών 
 

 
Γιώργοσ Ρ. Ρζντησ                                                               75 

 

ζα πάεη ζην πεδίν κε id “field” (ζπλήζσο ζα είλαη έλα textfield) θαη ζα γξάςεη ην θείκελν 

πνπ ππάξρεη ζην “text”. 

 

click_button “text”: Η εληνιή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ ζηελ 

εθαξκνγή πνπ θέξεη ηελ εηηθέηα “text”. 

 

 Δίζνδνο admin θαη δεκηνπξγία ρξήζηε από ην panel ηνπ 

  context 'admin log in' do 

    it 'logs in as admin',js: true do 

      user = FactoryGirl.create(:user,role_id: "admin") 

      visit root_path 

      click_on "SIGN IN" 

      fill_in "user_email",with: user.email 

      fill_in "user_password",with: user.password 

      click_button "Log in" 

      click_on "Users" 

      click_on "New User" 

      fill_in "user_first_name",with: "George" 

      fill_in "user_last_name",with: "George" 

      fill_in "user_email",with: "arxhgos2@arxhgos2.com" 

      fill_in "user_password",with: "password123" 

      fill_in "user_password_confirmation",with: "password1234" 

      click_button 'Create User' 

      sleep(5) 

    end 

  end 

 

Ο παξαπάλσ θώδηθαο πεξηγξάθεη ην ζελάξην εηζόδνπ ελόο admin ζηελ εθαξκνγή 

γηα δεκηνπξγία ελόο ρξήζηε από ην admin panel. ηελ αξρή δίλεηαη έλα όλνκα ζην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία (“logs in as admin”) θαη θαηαζθεπάδεηαη ν 

ςεύηηθνο ρξήζηεο δίλνληαο ηνπ ηαπηόρξνλα ξόιν δηαρεηξηζηή. Ύζηεξα ην ηεζη 

αθνινπζεί ην κνλνπάηη πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεκηνπξγία ελόο ρξήζηε ζην πξαγκαηηθό 

πεξηβάιινλ μεθηλώληαο από ηελ επίζθεςε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο θαη 

ηειεηώλνληαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ζηελ θόξκα δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε 
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 Δγγξαθή ρξήζηε θαη δεκηνπξγία καζήκαηνο 

  context 'create a lesson' do 

    it "creates a lesson",js: true do 

      FactoryGirl.create(:category) 

      visit root_path 

      click_button "Register Now" 

      fill_in 'first_name',with: "George" 

      fill_in 'user_last_name',with: "George" 

      fill_in 'user_email',with: "email@email.com" 

      fill_in 'user_password',with: "password123" 

      fill_in 'user_password_confirmation',with: "password123" 

      click_button 'Create User' 

      click_on "Your Profile" 

      click_on "New Lesson" 

      fill_in "lesson_title",with: "Lesson" 

      fill_in "lesson_description",with: "desc" 

      page.select "Amateur",from: "lesson_level" 

      page.select "Math",from: "lesson_category_id" 

      click_button 'Create Lesson' 

      sleep(5) 

    end 

 

Ο παξαπάλσ θώδηθαο πεξηγξάθεη έλα ζελάξην ζην όπνην έλαο επηζθεπηήο ηεο 

εθαξκνγήο ζα θάλεη εγγξαθή θαη ζα θηηάμεη ην πξώην ηνπ κάζεκα. Σν test μεθηλάεη κε 

ηε δεκηνπξγία κηαο θαηεγνξίαο κέζσ ηνπ Factorygirl θαη ζηε ζπλέρεηα όπσο θαη ζην 

παξαπάλσ ζελάξην αθνινπζεί ην κνλνπάηη δεκηνπξγίαο ελόο καζήκαηνο (εγγξαθή 

ρξήζηε – πξνθίι ρξήζηε – λέν κάζεκα). 

 

 Απνζηόιε κελύκαηνο απν ηε θόξκα Contact Us 

  context 'send a contact us message' do 

    it "sends a contact us message",js: true  do 

      visit root_path 

      click_on "Contact Us" 

      fill_in 'contact_message_first_name',with: "George" 

      fill_in 'contact_message_last_name',with: "George" 

      fill_in 'contact_message_subject',with: "Question" 

      fill_in 'contact_message_email',with: "email@email.com" 

      fill_in 'contact_message_message',with: "hello" 

      click_button 'Create Contact message' 

      sleep(5) 

    end 

 

ηνλ παξαπάλσ θώδηθα πεξηγξάθεηαη ελα ζελάξην γηα ηνλ απιό επηζθέπηε ηεο 

εθαξκνγήο απηό ηεο απνζηνιήο κελύκαηνο κέζσ ηεο θόξκαο Contact Us. Δδώ δε 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ Factorygirl αθνύ δε ρξείαδεηαη ε θαηαζθεπή θάπνηνπ ςεύηηθνπ 
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κνληέινπ γηαπηό θαη δίλεηαη θαηεπζείαλ ην κνλνπάηη γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο κελύκαηνο 

(πάηεκα ζηελ επηινγε Contact Us – ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ). 

 

 

 

Δηθόλα 3.19:Απνηειέζκαηα ησλ test ρξήζεο 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αξρηθά έγηλε αλαθνξά ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηε ηέρλε ηνπ e-learning. Αλαθέξζεθε ε ηζηνξηθή αλαδξνκή, νη πξννπηηθέο 

ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Γόζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη γηα ηηο 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην e-learning. ην 2ν θεθάιαην αλαιύζεθε 

εθηελώο ε γιώζζα θαηαζθεπήο ηεο εθαξκνγήο Ruby on Rails δίλνληαο βάζε ζηα 

ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινύλ, ηηο θιάζεηο θαη ηηο βαζηθέο ηεο εληνιέο. ην 3ν θεθάιαην 

πεξηγξάθηεθε ε εθαξκνγή δείρλνληαο ην ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζηα δπλαηά ζελάξηα 

ρξήζεο ηεο θαζώο θαη έιεγρνο ηεο κε θαηαζθεπή δηαθόξσλ tests. 

Σειηθώο έγηλε αληηιεπηό όηη ην e-learning κπνξεί λα βνεζήζεη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ηνπ θόζκνπ πνπ επηζπκεί λα κνξθσζεί κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηνλ 

θιαζζηθό θαη κε θαιύηεξα απνηειέζκαηα.  
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