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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν δηαδίθηπν ζήκεξα έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο καο θαη
αλαπφθεπθηα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ
έρνπλ ηελ αλάγθε θαη απνηειεί θαζεκεξηλή πξαθηηθή ε ρξήζε ζπζηεκάησλ κε ηνλ
φξν "πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο" (Learning Management Systems). Έλα
ηέηνην ζχζηεκα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη κάιηζηα αλνηθηνχ
θψδηθα απνηειεί ην χζηεκα moodle. ηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία
εζηηάδνπκε ζην πεξηβάιινλ ρξήζηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο σο κηα
ζεκαληηθή παξάκεηξνο επρξεζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Δπηπιένλ, ζηελ
πηπρηαθή αλαιχνπκε ηηο έλλνηεο „Δκπεηξία Υξήζηε‟ θαη „Πεξηβάιινλ Υξήζηε‟
ηνλίδνληαο ηηο δηαθνξέο αιιά θαη ηηο νκνηφηεηέο ηνπο κε παξαδείγκαηα.
Σέινο, παξνπζηάδνπκε βήκα πξνο βήκα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δεκηνπξγία ηνπ
πεξηβάιινληνο

ρξήζηε

θάλνληαο δνθηκή

ζε

ηνπ πζηήκαηνο

δηάθνξα

δεκνθηιή

Γηαρείξηζεο
ζέκαηα

Μάζεζεο

(plugins)

σο

moodle

πξνο

ηελ

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ εχθνιε πινήγεζε θαη γεληθφηεξα ηεο εκπεηξίαο ρξήζηε ψζηε
λα επηιερζεί θάπνην απφ απηά ηθαλφ λα εθπξνζσπήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ:
Πεξηβάιινλ Υξήζηε ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο Μαζεκάησλ
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ:
moodle, ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Γηδαζθαιίαο (ΓΜ),
e-class, LMS
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ABSTRACT

The internet nowadays has inevitably influenced every sector of society and
education. The educational institutions of all levels, have the need to put into
everyday practise systems that are called „Learning Management Systems‟. A
popular all around the world example of this kind of system, is the open source
Moodle. In this thesis we focus on the User Interface of this platform as it is a
great example of an easy to use system. Also, the „UX‟ and „UI‟ terms were
explained, while pointing out their differences and similarities with examples.
Finally, the moodle‟s installation and creation were explained step by step,
where some popular theme (plugins) tests took place to test their functionality,
their navigation and the user experience in general in order to find a capable
theme to be applied to the educational institution‟s moodle.

SCIENTIFIC AREA:
User Interface of online learning environment platform

Key Words:
Moodle, e-learning, e-class, LMS
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
FTP File Transfer Protocol
GPL General Public License
GPS Global Positioning System
GUI Graphic User Interface
HTTP Hypertext Transfer Protocol
LMS Learning Management Systems
MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
MySQL my Structured Query Language
PHP Pre Hypertext Processor
RTL Right To Left
UI User Interface
URL Uniform Resource Locator
UX User Experience
XAMMP Cross-Platform (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) and Perl (P)
ΑΑΤ Αιιειεπίδξαζεο Αλζξψπνπ-Τπνινγηζηή
ΜΚΓ Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο
ΓΜ πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο
ΣΔΙ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
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1Ο ΜΔΡΟ
Δηζαγωγή
ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ην αληηθείκελν θαη ν ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο απηήο ν νπνίνο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρξήζηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ζηηο ζχγρξνλεο
εθαξκνγέο, ε παξνπζίαζε ηεο επηξξνήο ησλ social media ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο θαη ε ζεκαζία ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ζα γίλεη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ βεκάησλ γηα
δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο ΓΜ, ηνπ moodle, εηζαγσγή αιιά θαη δεκηνπξγία ελφο
plugin ζέκαηνο θαη πξνψζεζε ηεο ζειίδαο ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο.
1.1 Σν δηαδίθηπν ζηελ ζύγρξνλε επνρή θαη ε εηζβνιή ηωλ κέζωλ
θνηλωληθήο δηθηύωζεο
Βξηζθφκαζηε ζηνλ 21ν αηψλα, ηελ επνρή φπνπ δηαλχνπκε κηα κεηαβαηηθή θάζε
απφ ηελ αλαινγηθή – κεραληθή ηερλνινγία ζηελ ςεθηαθή, θαζψο ε ηερλνινγία θαη
ε πιεξνθνξηθή απφ ην 1980 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη μεθηλήζεη κηα επαλάζηαζε
εθζπγρξνληζκνχ. Η επνρή ηεο πιεξνθνξίαο απηή, έθαλε δεηιά ηελ εκθάληζή ηεο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, ζέηνληαο έλα λέν μεθίλεκα
ζε ηνκείο φπσο ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ηξφπνπ κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη
γλψζεσλ θαη πνιιψλ αθφκα. Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηλνηνκίεο πνπ έθεξε ε
ηερλνινγία απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην δηαδίθηπν πνπ κπήθε ζηηο δσέο ησλ
θαηνίθσλ νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ γηα λα αιιάμεη ηα πάληα. Έρεη εμειηρζεί θαη
κεηακνξθσζεί ζε έλα αλαπφζπαζην θαη δσηηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
αθνχ θέξλεη καδί ηνπ άπεηξεο επθνιίεο θαη λένπο ηξφπνπο γηα επηθνηλσλία,
ςπραγσγία αιιά θαη γηα ελεκέξσζε. Η πεξηέξγεηα θαη ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα
γλψζε, ρξήζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηελ ηερλνινγία
γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε έληνλν βαζκφ αιιά θαη λα κεγαιψλεη ζπλερψο.
Απφ ηελ αξρή ηεο επνρήο ησλ ππνινγηζηψλ θάζε ζπίηη είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη
απφ κία ηέηνηα ζπζθεπή θηάλνληαο ζην ζήκεξα φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο
νηθνγέλεηεο κε δχν θαη ηξείο ππνινγηζηέο κέζα ζην ίδην ζπίηη. Οη αιιαγέο απηέο ηεο
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ςεθηαθήο επνρήο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζην ρψξν ηεο νηθίαο αιιά ήξζαλ γηα θέξνπλ
κεηαιιάμεηο ζε νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ γχξν καο αιιά θαη ζην πσο απηφ
ιεηηνπξγεί ςεθηνπνηψληαο νηηδήπνηε ππάξρεη γχξν καο. Κάπνηα παξαδείγκαηα
ηεο επνρήο απηήο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζηα πξντφληα θαη ζηηο αγνξέο γεληθά,
αθνχ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπκε πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηελ
άλεζε ηνπ ζπηηηνχ καο θαη κε κεξηθά «θιηθ» ηνπ πνληηθηνχ καο. Κάζε θαηάζηεκα
θαη θάζε ππεξεζία έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ λέα επνρή παξέρνληαο δπλαηφηεηεο
ζηνπο πειάηεο ηνπο πνπ δελ ππήξραλ παιηφηεξα. Γηα θάζε επηρείξεζε ππάξρεη θαη
ε αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ε νπνία ζπλήζσο ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. Έλα αθφκε
παξάδεηγκα παξαηεξείηαη θαη ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαζψο θαη απηά
ζπκβαδίδνπλ

κε

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ

απηφλ,

εηζάγνληαο

ην

ειεθηξνληθφ

επαλαθνξηηδφκελν εηζηηήξην, θαη επίζεο δεκηνπξγψληαο κηα εθαξκνγή γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ψξεο δηέιεπζεο ησλ κέζσλ απφ δηάθνξεο ζηάζεηο
κε ηελ βνήζεηα ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο ηηγκαηνζέηεζεο (GPS) πνπ ππάξρεη
εζσηεξηθά ζε απηά. Όιεο απηέο νη αιιαγέο έθαλαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνιιψλ
αλζξψπσλ επθνιφηεξε αιιά δελ είλαη ιίγνη θαη εθείλνη πνπ βξήθαλ ηελ κεηάβαζε
απηή δχζθνιε θαη δχζρξεζηε.
Η επφκελε αιιαγή πνπ ήξζε λα εηζβάιιεη ζηηο ζπλήζεηεο φισλ ησλ θαηνίθσλ
ηεο γεο είλαη ν ηξφπνο πνπ απηνί επηθνηλσλνχλ. Καλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη
ν άλζξσπνο απνηειεί έλα θνηλσληθφ νλ έρνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπρλή θαη
θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. Με ηφζεο αιιαγέο λα ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ αλακελφκελν λα
αιιάμεη θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο. Με ηελ θαηλνηνκία ηνπ δηαδηθηχνπ,
δεκηνπξγήζεθε ηαπηφρξνλα θαη ε αλάγθε γηα ηελ ρξήζε ηνπ, δειαδή ε αλάγθε γηα
κηα δηαδηθηπαθή παξνπζία. Η παξνπζία απηή δεκηνχξγεζε ηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηχσζεο (ΜΚΓ), θέξλνληαο θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα
αιιά θαη ζηελ ζθέςε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ηεο. Άλνημε έλα λέν
θφζκν ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαζψο φιν θαη πην πνιινί είλαη απηνί πνπ
αλαδεηνχλ θάηη θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ. Μεγάιν πιήζνο ζηξάθεθε ζε απηά κε
κεγάιε πξνζπκία θαη εθηφμεπζε ηελ λέα ηάζε απηή. Μία απφ ηηο πξψηεο
θνηλσληθέο πιαηθφξκεο πνπ εκθαλίζηεθε ήηαλ ην 1995 θαη ιεγφηαλ „theglobe.com‟
κε κεγάιν πιήζνο ρξεζηψλ ηνπηθνχ δηθηχνπ εγγεγξακκέλν ζε απηφ. Οη ρξήζηεο
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απηνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνθίι ηνπο φπσο απηνί ζέιαλε,
λα αλεβάζνπλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν φπσο θσηνγξαθίεο, θαη γεληθφηεξα λα
αιιεινεπηδξάζνπλ κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1998, νη ηδξπηέο
απνθάζηζαλ λα αλεβάζνπλ ηελ πιαηθφξκα ζε παγθφζκην επίπεδν απμάλνληαο
δξακαηηθά ηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Σν 2008 έπαςε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ηζηνζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη απμήζεθε ν αληαγσληζκφο. Κάπνηεο απφ ηηο πην
γλσζηέο είλαη ην facebook(2004), instagram(2010), twitter(2006), snapchat(2011)
θαη πνιιέο άιιεο. Όιεο απηέο νη πιαηθφξκεο απέθηεζαλ γξήγνξα κεγάιε
επηζθεςηκφηεηα γηαηί εηζέβαιιαλ θαη πξνψζεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο θάηη λέν
πνπ επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν θάζε άλζξσπνο. Γειαδή φηη απνηεινχλ έλα
αλαγθαίν θαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη
εηδηθά ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο. «Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ηνπ „θνηλνχ‟
ζε πνιίηεο θαη ζπλεξγάηεο πνπ φρη κφλν θαηαλαιψλνπλ, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
πιεξνθνξία πξνο θάζε θαηεχζπλζε» (2012,ΛΗΓΑ ΣΔΝΔ). Παξαηεξείηαη κεγάιε
θηλεηηθφηεηα απφ πιεπξάο ηνπ marketing αθνχ αλνίγνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη
λένη ηξφπνη γηα πξνψζεζε πξντφλησλ, αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε κηα
ηζηνζειίδα ή απιά ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα θάπνηα ππεξεζία. Δθεί είλαη
φπνπ

παξαηεξείηαη

κηα

κνξθή

ρεηξαγψγεζεο

ηνπ

πιήζνπο

κέζσ

ησλ

δηαθεκίζεσλ κε ζηφρν ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο ησλ ηδξπηψλ θαη
ζπλεξγαηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ ηέηνηνπ ηχπνπ. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ παξαθνινπζνχληαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα γηα ηηο ζπλήζεηεο
ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο σο θαηαλαισηέο γηα ηελ
πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ζηνρεπκέλσλ δηαθεκίζεσλ απφ κεγαινεηαηξείεο θαη
επηρεηξήζεηο.

Ο

άλζξσπνο

κεηαηξέπεηαη

ζε

έλα

πεηξακαηφδσν

θαζψο

θαηαζθνπεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα πξνψζεζε θαη δηάδνζε θάζε
ηχπνπ πιεξνθνξίαο θαη κάιηζηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ελ αγλνία ηνπ. Οη
γλψκεο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ακθηιεγφκελεο θαη θαλείο δελ
κπνξεί λα θξίλεη εάλ απνηεινχλ έλα ζεηηθφ ή έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη παξφια απηά ηα γεγνλφηα, φρη
κφλν ζα ζπλερηζηεί ε ρξήζε ηνπο, αιιά θαη ζα απμεζεί ζηαδηαθά, θαη κφλν κε
ζσζηή θαη πξνζεθηηθή αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ απηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ
δηαδηθηχνπ ζα ππάξρνπλ κφλν ζεηηθά ζηνηρεία.
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1.2 Δηζαγωγή ζηελ Δκπεηξία Υξήζηε (UX)
Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε ηερλνινγηθή αλάπηπμε,
νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα φινη νη θαηαλαισηέο, εθπαηδεχηεθαλ θαη
εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ ηδέα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ κεηέηξεςαλ ζε αλάγθε. Απαηηήζεθε νη ππνινγηζηέο, αιιά θαη ηα
κεραλήκαηα, πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα κνξθή ππνινγηζηή, λα θαιχςνπλ κηα
δηαθνξεηηθή αλάγθε πέξα απφ εθείλεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη λα παίξλνπλ
κέξνο ζε δηάθνξεο θάζεηο ηηο εκέξαο γηα πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε, δηαζθέδαζε,
επηθνηλσλία αιιά θαη γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δπηρεηξήζεηο, εηαηξίεο θαη απινί
πνιίηεο

ηνπο

επηιέγνπλ

γηα

λα

εθηειέζνπλ

δηάθνξεο

ελέξγεηεο

ζηελ

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Οη θαηαλαισηέο έκαζαλ λα πινεγνχληαη θαη λα εμεξεπλνχλ
λέεο ηζηνζειίδεο αιιά θαη εθαξκνγέο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απηνκάησο λα ηηο
ρσξίδνπλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα γνχζηα ηνπο θαη ηελ ρξεζηηθφηεηά ηνπο.
Απέθηεζαλ κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη γλψξηζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαιχηεξα σο
πξνο ην ηη ςάρλνπλ ζε έλα πξντφλ θαη ζην πσο ζα ήζειαλ απηφ λα είλαη.
Μεηαηξάπεθαλ ζε απαηηεηηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη δελ ηθαλνπνηνχληαη κε ηίπνηα
ιηγφηεξν πέξα απφ πνχ ςάρλνπλ θαη μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα ην βξνπλ αλάκεζα
ζηηο ηφζεο επηινγέο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Η αγνξά έγηλε πην αληαγσληζηηθή θαη
αλαπηπρηήθαλ φξνη θαη θξηηήξηα πνπ δελ ππήξραλ παιηά, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο
απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ειθχεη ηνπο ρξήζηεο ζε έλα πξντφλ. Σν απηνλφεην είλαη
ην πφζν ιεηηνπξγηθή θαη ρξεζηηθή είλαη κηα ζειίδα ή κηα εθαξκνγή αιιά θαη πάιη
απηφ κφλν δελ αξθνχζε. Οη πειάηεο ςάρλνπλ θαη ην φκνξθν, ην δηαθνξεηηθφ, ην
ειθπζηηθφ πνπ ζα ηνπο ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή θαη ζα ηνπο θξαηήζεη εθεί.
Φάρλνληαο ηελ απάληεζε ζε απηφ, αλάκεζα ζηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα θαη
ζπγθεθξηκέλα ην 1990, έθαλε γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπ, απφ ηνλ
ακεξηθαλφ εξγαδφκελν ηεο Apple Donald Norman, ν φξνο “User Experience” ή
αιιηψο “UX” δειαδή εκπεηξία ρξήζηε. Ο Donald πεξηέγξαςε ηελ εκπεηξία ηνπ
ρξήζηε σο ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ησλ ζρεδηαζηψλ δηεπαθψλ ηεο
εηαηξείαο πνπ εξγαδφηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη
θαη ζήκεξα ζε βηνκεραληθά πξντφληα, δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα, ππεξεζίεο θαη
γεληθφηεξα ζε φζεο πεξηπηψζεηο αλαθεξφκαζηε ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηα
βήκαηα κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο φπσο θαη ηελ
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εκπεηξία ηνπ ρξήζηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηεί. Απνηειεί έλαλ πνιχ γεληθφ φξν θαη
ζθνπφο ηνπ είλαη λα πινπνηεζεί έλα πξντφλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο, ηηο
επηζπκίεο, ηηο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γνχζηνπ ηνπ θάζε ρξήζηε.
Γεληθφηεξα, ε επηζηήκε απηή αλαιχεη ηηο δπλαηφηεηεο, ηα φξηα αιιά θαη ηηο αλάγθεο
ησλ αλζξψπσλ θαη πξνζπαζεί λα ηαπηηζηεί καδί ηνπο θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη κε
ρξήζε ζρεδίσλ, εηθφλσλ, θνπκπηψλ, ήρσλ θαη ρξσκάησλ ζε απηφ πνπ ςάρλνπλ
εχθνια θαη γξήγνξα. Γειαδή, ηνπο πξνζθέξεη κηα νιηθή επράξηζηε θαη μερσξηζηή
εκπεηξία κέζσ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ
κεραλήκαηνο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη θάζε αλάγθε ή λα ιχζεη νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα. Σν UX αθνξά φιεο ηηο θξπκκέλεο θαη κε πιεπξέο πνπ κπνξνχλ λα
γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ηελ ρξήζε θαη επαθή ελφο αλζξψπνπ ρσξίο λα έξζεη ζε
θπξηνιεθηηθή επαθή κε ην πξντφλ. Ο ρξήζηεο “εθπαηδεχεηαη” κε ηελ ρξήζε θαη ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πξντφλ θαη καζαίλεη λα ην ρξεζηκνπνηεί θαη λα βξίζθεη
απηφ πνπ ζέιεη γξεγνξφηεξα θαη πην εχθνια. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο ζσζηήο
αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ UX, κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη ην πφζν θηιηθφ,
επηζπκεηφ θαη πεηπρεκέλν ζα είλαη ηειηθά ην απνηέιεζκα ζηνλ ρξήζηε ηνπ. Γηα λα
επηηεπρζνχλ φια απηά, απαηηείηαη κεγάιε πξνεηνηκαζία θαη έξεπλα σο πξνο ηηο
λέεο ηερλνινγίεο, ηηο λέεο απαηηήζεηο, ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη σο πξνο ζε πνην
θνηλφ απεπζχλεηαη ε εθαξκνγή. πρλά ρξεηάδεηαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ιεγφκελνπ
Buyer Persona, δειαδή ελφο ππνζεηηθνχ ηδαληθνχ ραξαθηήξα θαηαλαισηή ζηνλ
νπνίν ζηνρεχνληαη νη ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Αθνξά δεκνγξαθηθά θαη
ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία ψζηε λα δνκεζεί ην „άηνκν‟ απηφ, θαη λα πξνζσπνπνηήζεη
φζν

πεξηζζφηεξν

γίλεηαη

ην

ηειηθφ

πξντφλ

σο

πξνο

ηα

ζηνρεπφκελα

ραξαθηεξίζηεθα απηά. Απνηειεί θνκκάηη ηνπ marketing θαη δεκηνπξγείηαη κε
απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο ζην πνηεο είλαη νη αλάγθεο πνπ ζέιεη λα θαιχςεη
ην άηνκν απηφ, ζην πφζν ρξνλψλ είλαη, πνην είλαη ην θχιν ηνπ, ε πεξηνρή πνπ
κέλεη, ε νηθνγελεηαθή θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνιιά αθφκε αλαιφγσο
κε ην πξντφλ πνπ θαιείηαη λα δεκηνπξγεζεί. Πνιιέο θνξέο δελ είλαη εχθνιν λα
βξεζνχλ νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα θαη ζπρλά δεκηνπξγνχληαη θελά θαη
ειιείςεηο. Απηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα αζηνρία ηνπ πξντφληνο ζηνλ ζθνπφ πνπ
δεηείηαη λα θαιχςεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζην θνκκάηη ηνπ UX εξγάδνληαη θαη
επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηνπ marketing καδί κε αλζξψπνπο πνιιψλ αθφκε
επηζηεκψλ ψζηε λα επηηχρνπλ ην κέγηζην δπλαηφ επίπεδν ζε έλα κφλν πξντφλ.
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2. ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΡΗΣΗ ΣΙ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
2.1 UX θαη UI

Οη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλήζσο απέρνπλ απφ
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο
παξέρεηαη. Γελ γίλεηαη ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξέπεη λα
εμππεξεηνχληαη πξηλ ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο κε
απνηέιεζκα ηελ άζηνρε δεκηνπξγία ηνπ. Η έλλνηα Δκπεηξία Υξήζηε είλαη
ππεχζπλε θαη ζέηεηαη ζε εθαξκνγή πξηλ θαλ αξρίζεη ε πινπνίεζε. Παίξλεη κέξνο
δειαδή ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηηο δπλαηφηεηεο, ζηηο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ζηελ
νλνκαζία. ηφρνο δελ είλαη απιά ε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ πξντφληνο, αιιά
ε θαηαζθεπή ελφο επράξηζηνπ, ρξεζηηθνχ, δηαζθεδαζηηθνχ θαη
απνηειέζκαηνο.

Οιφθιεξε

ε

ζρεδηαζηηθή

θαη

ε

παξαγσγηθή

φκνξθνπ
δηαδηθαζία

επηθεληξψλεηαη κφλν ζηνλ ρξήζηε θαη ζην ηη αθξηβψο δεηάεη θαη ςάρλεη κέζα ζε
κηα ηζηνζειίδα ή εθαξκνγή, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην θάλεη απηφ αλαιχνληαο
ηελ εκπεηξία ηνπ φηαλ ην ρξεζηκνπνηεί. Απνηειεί ζπλδπαζκφο ςπρνινγίαο,
πξνγξακκαηηζκνχ θαη γξαθηζηηθνχ ζρεδίνπ ψζηε λα ππάξμεη ην βέιηηζην
απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθή, εχθνιε
ζηελ ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε αιιά λα είλαη πνιχ απιή θαη κε βαξεηή εκθάληζε
κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
ηζηνζειίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζειίδα έρεη θαιή ρξεζηηθφηεηα (Usability), αιιά ε
Δκπεηξία Υξήζηε ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Μέζα ζηελ κεγάιε θαηεγνξία απηήλ,
πεξηιακβάλεηαη σο ππνθαηεγνξία θαη ν φξνο “User Interface” ή αιιηψο „UI‟, ν
νπνίνο αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ επαθή ηνπ ρξήζηε κε θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία
θαη γεληθφηεξα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπζηήκαηνο κε ηα νπνία ν
ρξήζηεο έξρεηαη ζε επαθή. Όια απηά φκσο σο πξνο ην θνκκάηη ηνπ γξαθηθνχ θαη
γξαθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ θνκκαηηψλ θαη ζηνηρείσλ
πνπ αιιειεπηδξάεη ν άλζξσπνο θαη ππάξρνπλ είηε ζε κηα νζφλε αθήο είηε ζε κηα
ζπζθεπή. Ο φξνο απηφο εθαξκφδεηαη ζε θάζε εθαξκνγή, πξντφλ θαη ηζηνζειίδα
πνπ ηίζεηαη ζε θαηαζθεπή θαη ν ξφινο ηνπ είλαη κεγάινο θαη ζεκαληηθφο. Κάζε
κέζν, αηζζεηήξαο, ζπζθεπή θαη αληηθείκελν πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
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άλζξσπν λα εθηειέζεη κηα ελέξγεηα θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε έλα πξφγξακκα ή
κηα εθαξκνγή, απνηειεί απνηέιεζκα ρξήζεο ηεο Γηεπαθήο Υξήζηε (UI).
Γξαθίζηεο θαη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ αλαιακβάλνπλ ην νπηηθφ θνκκάηη ηνπ
πξντφληνο θαη ζην πσο απηφ αληηδξάεη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ην άγγηγκα
θαη ηνλ ήρν εάλ πξφθεηηαη γηα κηα android εθαξκνγή θηλεηνχ ή ην θιηθ ηνπ
πνληηθηνχ θαη ε πξνβνιή ελφο γξαθηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ νζφλε. Η θηινζνθία ηεο
δηεπαθήο ρξήζηε ελψλεηαη θαη επεθηείλεηαη κε ηελ πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ηεο
Αιιειεπίδξαζεο Αλζξψπνπ-Τπνινγηζηή (ΑΑΤ) ε νπνία έρεη θαη απηή σο θχξην
ζεκείν κειέηεο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ απηψλ. ηφρνο ηεο είλαη
λα επηηεπρζεί έλα πςειφηεξν θαη πνηνηηθφηεξν επίπεδν επηθνηλσλίαο κε ρξήζε
γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο, ςπρνινγίαο θαη γισζζνινγίαο. Η ΑΑΤ ρσξίδεηαη ζε δχν
θαηεπζχλζεηο αλάιπζεο. Η πξψηε θαηεχζπλζε αζρνιείηαη κε ηα θαηλφκελα
αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ππνινγηζηέο θαη
ε άιιε κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ ιχζεσλ, εξγαιείσλ θαη κνληέισλ κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζρεδίαζε δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ
άλζξσπν. ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ησλ ππνινγηζηψλ, ε ΑΑΤ δελ είρε
θάλεη αθφκα ηελ εκθάληζή ηεο θαζψο δελ ππήξρε θαζφινπ δηαδξαζηηθφηεηα
κεηαμχ αλζξψπνπ θαη κεραλήκαηνο. Σν θαηλφκελν απηφ έιαβε ηζρχ κέρξη ηα ηέιε
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 φπνπ ήηαλ ε πεξίνδνο φπνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη
πξψηνη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο θαη νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ηνπο γλσξίδνπλ θαη
λα ηνπο ρξεηάδνληαη ζηηο δνπιεηέο ηνπο ή ζηα ζπίηηα ηνπο. Η αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ κεραλή (Human-Computer Interaction) πνπ
αλαιχεη ην πεδίν απηφ, βξίζθεηαη θαη απηή ζην επίπεδν ηεο δηεπαθήο ρξήζηε (UI)
θαη επηηπγράλεηαη κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη πιηθά κέζα. Η δνκή θαη ε
δηαδξαζηηθφηεηα θάζε νπηηθνχ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη
κνλαδηθή θαη λα αληεπεμέξρεηαη ζηελ αλάγθε πνπ ηίζεηαη λα θαιχςεη απηή. Σα
ζρέδηα, ηα ρξψκαηα, νη θηλήζεηο θαη νη ήρνη πξέπεη λα είλαη αξκνληθά ελσκέλα
κεηαμχ ηνπο θαη λα „θεξδίδνπλ‟ ηνλ ρξήζηε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζα ηα
ζπλαληήζεη θαζψο ε πξψηε επαθή κπνξεί λα είλαη θαη ε κνλαδηθή. Δάλ ε επαθή
απηή εληππσζηάζεη ηνλ ρξήζηε, ηφηε νη πηζαλφηεηεο γηα πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο
ζαλ απηφλ απμάλνληαη θαη ην πξντφλ γίλεηαη δεκνθηιή θαη απνθέξεη θέξδε.
Παξαθάησ βιέπνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν φξσλ UI θαη UX θαη ηνπ ηη
πεξηιακβάλεη ν θαζέλαο.
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Πίλαθαο 2.1.1: χγθξηζε UI θαη UX

Καηαιαβαίλνπκε βάζε ηνπ πίλαθα φηη ην UI ξπζκίδεη κφλν ην δηαδξαζηηθφ, νπηηθφ
θαη γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ηα ρξψκαηα θαη ηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Αληηζέησο ην UX θηλείηαη θαη ζηα πξναλαθεξζείζα πεδία αιιά
θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο Buyer Persona θαη πξσηφηππσλ, ζηελ έξεπλα ρξήζηε
θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πνιιψλ αθφκα. Σν νπηηθά φκνξθν θαη ην δηαδξαζηηθφ
πεξηβάιινλ δελ είλαη ην κφλν βαζηθφ θνκκάηη ζηελ δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο
θαη θεξδνθφξαο εθαξκνγήο ή ηζηνζειίδαο φπσο είπακε πξνεγνχκελνο. Ο
ζπλδπαζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην
εληππσζηαθφ θαη καγλεηηθφ γξαθηθφ θαη δηαδξαζηηθφ ζηνηρείν είλαη ν ζηφρνο θάζε
εθαξκνγήο θαη θάζε ζειίδαο πνπ μεθηλάεη λα αλαπηχζζεηαη. Γειαδή, ην θνκκάηη
ηνπ UI πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνκκάηη ηνπ UX απνηεινχλ ηελ βαζηθή
πξνυπφζεζε ζηελ ινγηθή ζρεδίαζεο θαη δεκηνπξγίαο κηαο ππεξεζίαο αιιά
ηαπηφρξνλα θαη ζηελ πινπνίεζε θάζε πξντφληνο κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο
εηαηξείεο, ππεξεζίεο θαη πξνγξακκαηηζηέο λα δίλνπλ βάζε ζην ζηνηρείν απηφ. Οη
αλζξσπνθεληξηθέο θηινζνθίεο απηέο κε ρξήζε ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζρεδίαζεο, απνηεινχλ έλα δχζθνιν κνλνπάηη
κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ πηνζέηεζε κε απνηέιεζκα πνιχ
ζπρλά λα παξαηεξείηαη ε αδπλακία θαη ε απνηπρία ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ απηψλ.
Απηφ ζπλεπάγεηαη ζε έλα ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία κε κεγάιε απφθιηζε ζηηο
αλακελφκελεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη
ζηηο αλάγθεο αιιά θαη λα ζπλαγσληζηεί ηα παξφκνηα πξντφληα.
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3. ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΡΗΣΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΜΑΘΗΗ
3.1 Η ζεκαζία ηεο ρξεζηηθόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε ζηελ επηηπρία
ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο

Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ αλακελφκελν κε ηελ εηζβνιή ηεο ηερλνινγίαο λα
επεξεαζηεί θαη απηφο αξγά ή γξήγνξα. Νέεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο ήξζαλ γηα
λα θάλνπλ ηελ δσή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ επθνιφηεξε θαη πινπζηφηεξε
θαζψο άλνημαλ λέεο θαηεπζχλζεηο θαη ηξφπνη δηδαζθαιίαο. Η ειεθηξνληθή κάζεζε
ή αιιηψο eLearning, νλνκάδεηαη ε θάζε ρξήζε ηελ πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηεο
ηερλνινγίαο γεληθφηεξα γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. Απηφ αθνξά ηελ επξχηεξε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ κε
ζηφρν ηελ δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ αιιά
θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ δαζθάισλ. Οη λένη κέζνδνη απηνί κπνξνχλ είηε λα
ζπκπιεξψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ “ζπκβαηηθή δηδαζθαιία”, δειαδή ηελ
δηδαζθαιία πνπ παίξλεη κέξνο κέζα ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο εθεί (face-to-face
teaching), είηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν δηαδηθηπαθά, δειαδή ηελ
“αζχγρξνλε κάζεζε” (Asynchronous learning).
Η πιεξνθνξηθή έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά δελ
έιπζε θαη φια ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία φιν θαη απμάλνληαλ θαζψο πνιιά ήηαλ ηα
άηνκα εθείλα ηα νπνία δελ είραλ θαλ πξφζβαζε ζε ζρνιεία είηε γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο, είηε επεηδή βξίζθνληαλ ζε ππνβαζκηζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ή
ρψξεο. Σφηε ήηαλ πνπ γηα πξψηε θνξά αθνχζηεθε ν φξνο „eLearning‟
ζπλνδεπφκελνο θαη κε ηα

νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γηα

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Με ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη
ηελ ππνζηήξημε ζπγρξφλσλ ή αζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ,
καζεηέο θαη θαζεγεηέο κπνξνχζαλ λα έξρνληαη ζε επαθή θαη λα εθηειέζνπλ κία
ειεθηξνληθή δηάιεμε απφ απφζηαζε είηε γηα λα εθηειέζνπλ νιφθιεξν ην κάζεκα
κέζσ απηνχ, είηε απιψο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην βαζηθφ κάζεκα. Ο φξνο
“distance learning” έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ηνλ 19ν αηψλα θαη ρξεζηκνπνηείηαη
κέρξη θαη ζήκεξα απφ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζε νιφθιεξν
ηνλ θφζκν.
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Πέξα απφ φια απηά ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία δελ ζα γηλφηαλ λα ιείπνπλ ηα
αξλεηηθά. Μεξηθά απφ απηά είλαη φηη ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη κέζα είλαη
πεξηνξηζκέλε θαζψο ην πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν είλαη κφλν εθείλν πνπ θάπνηνο
θξφληηζε λα ην κνηξαζηεί ζην δηαδίθηπν. Αθφκε, φπσο θαη θάζε δηαδηθηπαθή
ππεξεζία, εληνπίδνληαη δηάθνξα ηερληθά ή κε πξνβιήκαηα θαη ζπρλά απηά δελ
ιχλνληαη θαζψο δελ ππάξρεη πάληα θάπνηνο ππεχζπλνο γηα απηά. Δθεί
παξαηεξείηαη θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα απηφλ ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη
ζην πιηθφ πνπ θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα. Πξφρεηξν ή κε νινθιεξσκέλν πιηθφ
απφ άπεηξνπο δαζθάινπο παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν
εθπαίδεπζεο απηφλ, θαη δπζηπρψο θάπνηεο θνξέο γηα απηνχο είλαη θαη ν κφλνο
δξφκνο πξνο ηελ κάζεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη κφξθσζε ρακεινχ επηπέδνπ κε
πνιιέο ειιείςεηο θαη πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πιηθνχ ρσξίο απηφ
λα ζεκαίλεη βέβαηα φηη φιεο νη πεγέο θαη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο είλαη
απηνχ ηνπ επηπέδνπ.
Η απαίηεζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη θαζεγεηψλ γηα κφξθσζε έθεξε ζην θσο ηελ
αλάγθε γηα κηα ηερλνινγηθή ιχζε ψζηε λα ππάξμεη έλαο „έιεγρνο‟ σο πξνο ην
πιηθφ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Γεκηνπξγήζεθαλ ηα ιεγφκελα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Μάζεζεο (ΓΜ) ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα δηαρείξηζε, αλαθνξά, εληνπηζκφ θαη
αξρεηνζέηεζε ησλ καζεκάησλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο ηάμεο θαη
ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απνηεινχλ κηα πιαηθφξκα φπνπ εθεί ν καζεηήο κπνξεί λα βξεη
φια ηα καζήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα εγγξαθηεί ζε απηά, λα εθηειεί εξγαζίεο,
λα ηηο „αλεβάδεη‟ αιιά θαη λα δεη θαη ηηο βαζκνινγίεο ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη είλαη κηα νιφθιεξε δηθηπαθή ηάμε κε ηηο δπλαηφηεηεο λα απμάλνληαη φιν
θαη πεξηζζφηεξν. Πνιιέο εηαηξίεο άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο
πιαηθφξκεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πάλσ απφ 700 ζπζηήκαηα δηαζέζηκα ζε
νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Κάπνηα απφ ηα πνην δεκνθηιή γηα ηελ ρξνληά ηνπ 2018 είλαη
ην Edmodo, ην Blackboard, ην Schoology, ην SumTotal Systems θαη θπζηθά ην
Moodle. Σν moodle (Αξζξσηφ Αληηθεηκελνζηξαθέο Γπλακηθφ Πεξηβάιινλ
Μάζεζεο) απνηειεί έλα αξθεηά γλσζηφ παθέην ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ
θψδηθα θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΙ αιιά
θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα
ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ moodle.
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Δηθφλα 3.1.1 : Η αξρηθή ζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Moodle.

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο απηφ, δεκηνπξγήζεθε ην 1999 απφ ηνλ
Απζηξαιφ

Martin

Dougiamas

θαη

απνηειεί

κηα

ηερλνινγηθή

ππνδνκή

πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο ζε παγθφζκην
επίπεδν θαζψο δηαηίζεηαη θαη ζε πνιιέο γιψζζεο φπσο ειιεληθά, αγγιηθά,
γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά, ηνπξθηθά, δαλέδηθα θαη πνιιέο αθφκα.
Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ παλεπηζηήκηα, ζρνιεία, θνιέγηα, εηαηξίεο
κε πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Λεηηνπξγεί πάλσ ζε ζχζηεκα ην νπνίν
ιεηηνπξγεί κε PHP θαη επίζεο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηχπνπο βάζεο δεδνκέλσλ
κε πξνηίκεζε ηελ MySQL. Απνηειεί έλα εμειηζζφκελν θαη πξνζαξκνδφκελν
πξντφλ, θαζψο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε
ππάξρνπλ θαη δηάθνξα εξγαιεία ηα νλνκαδφκελα plugins, ηα νπνία κπνξνχλ λα
εθηειέζνπλ κηα ελέξγεηα ή απιά λα πξνζζέζνπλ κηα ιεηηνπξγία ζην site. Plugin,
απνηειεί θαη ην ελζσκαησκέλν ζέκα (theme) ηεο ζειίδαο ηνπ moodle. δειαδή ην
νπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζειίδαο, φπσο ην ρξψκα, ηα ζρέδηα, ηελ γξακκαηνζεηξά
θαη γεληθφηεξα ηελ εκθάληζε φπσο θαη ηελ δνκή ηνπ. Σν ζέκα ην επηιέγεη ν
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δηαρεηξηζηήο ηνπ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ζειίδαο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ γνχζηνπ
αλάκεζα απφ πάξα πνιιά ζέκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Σν moodle
πξνυπνζέηεη έλαλ δηθφ ηνπ δηαδηθηπαθφ ρψξν, φπνπ εθεί ζα κπνξέζεη λα
θηινμελεζεί θαη λα „αλεβεί‟ ζην δηαδίθηπν ρσξίο εμσηεξηθφ server, θαζψο δελ
ζέινπκε ην site καο λα βξίζθεηαη ζπλέρεηα δηαζέζηκν πξνο ην θνηλφ γηα ηηο αλάγθεο
ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά εκάο, ζέινπκε λα ειέγρνπκε εκείο ην πφηε
απηή ε ζειίδα ζα είλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν θαη επίζεο λα είλαη ηδησηηθή θαη κε
πξνζβάζηκε απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ. Η δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα ηελ
θηινμελία ελφο ΓΜ φπσο είλαη ην moodle, πξνυπνζέηεη έλαλ ππνινγηζηή
εμππεξέηεζεο δηθηχνπ (Web Server) ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο
αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην apache γηα ηνλ ιφγν
απηφλ, πνπ απνηειεί έλαλ ηδησηηθφ HTTP εμππεξεηεηή θαη ηθαλφ web server ν
νπνίνο καο δίλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα “θνξηψζνπκε” ζηελ ηζηνζειίδα (site)
δεδνκέλα, καζήκαηα, video, εηθφλεο θαη φηη άιιν επηζπκνχκε ζε ηνπηθφ δίθηπν
αιιά θαη λα επεμεξγαζηνχκε αξρεία ηνπ ΓΜ θαζψο ζα βξίζθνληαη ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν. Σν Apache HTTP ή απιψο Apache δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε
έλα ππνινγηζηή λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ δηαθνκηζηή (server) κέζσ ηνπ
πξσηνθφιινπ HTTP, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνβνιή κηαο ζειίδαο ζην
πξνεπηιεγκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο καο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Robert
McCool ην 1993 κε φλνκα ην “NCSA HTTPd” γηα ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ δίλνληαο
λέεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηεο επνρήο εθείλεο.
Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δεκνθηιείο δηαθνκηζηέο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ κέρξη
θαη ζήκεξα θαζψο είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ δσξεάλ ινγηζκηθφ. Σν ρξεζηκνπνηνχλ
επαγγεικαηίεο αιιά θαη εξαζηηέρλεο είηε γηα ρφκπη θαη γηα εθπαίδεπζε είηε γηα
δνθηκέο θαη επεμεξγαζία ηζηνζειίδσλ, εθαξκνγψλ ή ππεξεζηψλ πξηλ ηελ
πξνψζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Τπνζηεξίδεη πνιιέο αθφκε εθαξκνγέο φπσο κηα
βάζε δεδνκέλσλ, πξφγξακκα κεηαθνξάο αξρείσλ κεηαμχ server θαη ππνινγηζηή
(FTP server), ην Mercury πνπ απνηειεί έλαλ δηαθνκηζηή γηα αιιεινγξαθία θαη ην
Tomcat ην νπνίν είλαη έλαο δηαθνκηζηήο πνπ εθηειεί φζεο εθαξκνγέο είλαη
γξακκέλεο ζε γιψζζα Java (Java web Applications). Με ηφζα εξγαιεία θαη ηφζεο
απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Apache, δηθαηνινγείηαη θαη ε ζέζε
πνπ θαηέρεη σο κία θνξπθαία επηινγή κεηαμχ πξνγξακκαηηζηψλ ζε φισλ ηνλ
θφζκν.
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2Ο ΜΔΡΟ
4.
ΜΔΛΔΣΗ
ΠΔΡΙΠΣΧΗ:
ΓΙΑΜΟΡΦΧΝΟΝΣΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΡΗΣΗ ΣΟ ΓΜ MOODLE

ΣΟ

4.1 Πνξεία εγθαηάζηαζεο web server θαη ηεο βάζεο δεδνκέλωλ MySQL

Γηα λα μεθηλήζνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην moodle, ζα πξέπεη λα έρνπκε
εγθαηαζηήζεη έλαλ Web Server (Τπνινγηζηή εμππεξέηεζεο δηθηχνπ) ζηνλ
ππνινγηζηή καο γηα λα έρνπκε έλαλ „ρψξν‟ φπνπ εθεί ζα „θηινμελεζεί‟ ην moodle
θαη ηα αξρεία ηνπ. Υσξίο απηφ δελ ζα είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα „δσληαλέςνπκε‟
κηα ζειίδα ή κηα εθαξκνγή ζην δηαδίθηπν θαη επίζεο δελ ζα κπνξνχζακε λα
βάινπκε δηθά καο αξρεία ζε απηφ. Αξρηθά, κπαίλνπκε ζην επίζεκν site
(www.apachefriends.org) ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ θαη θαηεβάδνπκε ηελ ηειεπηαία
έθδνζε (έθδνζε 7.2.7. / php 7.2.7.). ηε ζπλέρεηα, εθηεινχκε ην αξρείν απηφ θαη κε
απιά βήκαηα θηάλνπκε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ παξαθάησ εηθνληδίνπ.

Δηθφλα 4.1.1 : Δηθνλίδην Apache

Αθνχ γίλεη κε επηηπρία ε εγθαηάζηαζε θαη ρσξίο θάπνην πξφβιεκα, ην
πξφγξακκα ζα ξσηήζεη αλ ζέινπκε λα ηξέμεη ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ή φρη.
Αθνχ ζπκθσλήζνπκε ζε απηφ ζα αλνίμεη ην πξφγξακκα θαη ζα πξέπεη λα
ειέγμνπκε εάλ εθηειείηαη ζσζηά. Γειαδή, λα παηήζνπκε ην θνπκπί „start‟ πνπ
βξίζθεηαη θάησ απφ ην „actions‟ ζηελ πξψηε γξακκή θαη λα πεξηκέλνπκε ιίγα
δεπηεξφιεπηα έσο φηνπ ην πξφγξακκα καο βγάιεη κηα έλδεημε γηα ηελ θαηάζηαζή
ηνπ. Δάλ ην apache ρξσκαηηζηεί κε πξάζηλν ρξψκα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
εηθφλα παξαθάησ, ζεκαίλεη φηη εθηειείηαη θαλνληθά θαη ρσξίο θάπνην ιάζνο. ηελ
πεξίπησζε φπνπ ππήξρε θάπνην πξφβιεκα, ην apache ζα ζηακάηαγε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηνλ θελφ ρψξν πνπ βξίζθεηαη θάησ ζην παξάζπξν, ζα
εκθαληδφηαλ θάπνην κήλπκα κε θφθθηλα γξάκκαηα ελεκεξψλνληάο καο γηα ην
πξφβιεκα απηφ. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, θαιφ είλαη λα
δεκηνπξγήζνπκε θαη κία ζπληφκεπζε ηνπ θαθέινπ κε φλνκα htdocs ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζην κνλνπάηη: C:\xampp\htdocs. Απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θαη
ρξήζηκν θάθειν θαζψο κέζα ζε απηφλ, ζα απνζεθεπηνχλ ηα αξρεία γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ moodle θαη επίζεο εθεί ζα θαηεπζπλζνχκε φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα
θνξηψζνπκε καζήκαηα, βίληεν θαη ζέκαηα πνπ ζα επεμεξγαζηνχκε θαη ζα
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δηαρεηξηζηνχκε κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ moodle πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε
ζηελ ζπλέρεηα.

Δηθφλα 4.1.2 : Πεξηβάιινλ Apache

Σν πεξηβάιινλ ηνπ apache θαίλεηαη παξαπάλσ θαη ζε απηφ κπνξνχκε εχθνια
λα θαηαιάβνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη θάζε ζηηγκή ν ππνινγηζηήο
εμππεξέηεζεο δηθηχνπ. ηελ πξψηε ζηήιε βιέπνπκε θάπνηα „θελά θνπηάθηα‟ ηα
νπνία καο δείρλνπλ εάλ έρνπκε ηξέμεη ηελ εθαξκνγή καο σο δηαρεηξηζηέο ή φρη.
ηελ 2ε ζηήιε, ηελ Module, καο δείρλεη πνηεο εθαξκνγέο έρνπκε ελεξγνπνηήζεη
θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. ηελ 3ε ζηήιε, PID(s), καο δίλεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ γηα
θάζε έλα ζηνηρείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζέινπκε λα
θάλνπκε θάπνηεο ελέξγεηεο ζε επίπεδν κεραλήο φπνπ είηε δελ έρνπκε ηελ
δπλαηφηεηα λα αλαθεξζνχκε ζην θάζε έλα κε ην φλνκά ηνπ είηε γηα ιφγνπο
απιφηεηαο ν ππνινγηζηήο ηα ρξεζηκνπνηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν. ηελ 4ε ζηήιε,
port(s), καο δείρλεη πνηα πφξηα ρξεζηκνπνηεί θάζε εθαξκνγή. Απηφ είλαη κηα πνιχ
ρξήζηκε πιεξνθνξία θαζψο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα
ζηελ εθηέιεζε ησλ modules, κπνξνχκε εχθνια λα ειέγμνπκε ηηο πφξηεο θαη λα
πξνζδηνξίζνπκε πνπ είλαη ην πξφβιεκα. Σα επφκελα θνπκπηά, πνπ θαίλνληαη
παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα μεθηλήζνπκε ή λα ζηακαηήζνπκε θάπνηα
εθαξκνγή (Start / Stop), ην θνπκπί Admin αλνίγεη ηνλ πεξηεγεηή ηνπ internet θαη
θνξηψλεη ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ apache (http:\\localhost\dashboard), ην θνπκπί
Config καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπκε γξήγνξε πξφζβαζε ζε βαζηθά αξρεία
θαη λα κελ κπαίλνπκε ζηελ δηαδηθαζία λα ηα αλαδεηνχκε κέζα ζε θαθέινπο. Σέινο
ην θνπκπί Logs καο δίλεη πξφζβαζε ζηε ιίζηα errors ηνπ apache θαη ηνπ php.
Τπάξρνπλ θαη άιια θνπκπηά ηα νπνία ην θάζε έλα ηνπο έρεη δίπια απφ ην φλνκα
θαη έλα ζρήκα. Σν πξψην, ην Config, έρεη δηαθνξεηηθφ ξφιν απφ φηη ην άιιν πνπ
είδακε πξνεγνπκέλσο, θαζψο απηφ αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο νιφθιεξνπ ηνπ server
Δέσποινα Ν. Ξανθού

30

Ανάπτυξη του Περιβάλλοντοσ Χρήςτη τησ Ηλεκτρονικήσ Πλατφόρμασ Μαθημάτων Moodle

είηε απηέο νη αιιαγέο αθνξνχλ ηα ports είηε ηελ θάζε εθαξκνγή μερσξηζηά. Σν
επφκελν θνπκπί, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δνχκε θάζε πφξηα (port) μερσξηζηά γηα
θάζε κία εθαξκνγή. Σν θνπκπί Shell καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα γξάςνπκε
εληνιέο ζε επίπεδν θινηνχ γηα θιήζε ζπζηήκαηνο. Σν Explorer καο αλνίγεη ηνλ
θάθειν htdocs ν νπνίνο απνηειεί ηνλ θεληξηθφ θάθειν ηνπ XAMPP γηα θφξησζε
δηάθνξσλ απαηηνχκελσλ θαθέισλ, εθαξκνγψλ αιιά θαη αξρείσλ γηα ξχζκηζε
παξακέηξσλ θαη ζηνηρείσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα θαιή θαη
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ πάλσ ζην πξφγξακκα απηφ.
Δηδάιισο ην αξρείν απηφ κπνξνχκε λα ην αλαδεηήζνπκε θαη λα ην βξνχκε ζην
κνλνπάηη: C:\xampp\htdocs. Δίλαη θαλεξφ πσο ην θνπκπί απηφ καο γιηηψλεη απφ
αξθεηή αλαδήηεζε ζηα αξρεία ηνπ ππνινγηζηή. Σν επφκελν θνπκπάθη, ην
Services, αλνίγεη έλα παξάζπξν ην νπνίν θαη δείρλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηξέρνπλ
εθείλε ηελ ζηηγκή ζηνλ ππνινγηζηή δίλνληαο καο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο
θιείζνπκε, λα ηηο επαλεθθηλήζνπκε ή απιά λα δνχκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα
απηέο. Σν πξνηειεπηαίν, ην Help, πξνβάιιεη θαη απηφ έλα λέν κηθξφηεξν
παξάζπξν ην νπνίν δίλεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο
ηεο εθαξκνγήο θαη επίζεο έρεη θαη θάπνηνπο ππεξζπλδέζκνπο (url) γηα βνήζεηα
ζην επίζεκν site ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Σέινο, ην Quit, φπσο είλαη
αλακελφκελν, θιείλεη ηελ εθαξκνγή ζηακαηψληαο θαη ηελ ιεηηνπξγία φπνησλ
εθαξκνγψλ ηνπ apache εθηεινχληαλ εθείλε ηελ ψξα.
Σν επφκελφ καο βήκα είλαη λα εγθαηαζηήζνπκε κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη
δσξεάλ βάζεηο δεδνκέλσλ, ηελ mySQL. Η βάζε απηή απνηειεί έλα πνιπρξεζηηθφ
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη είλαη ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλε ηφζν ζε ιεηηνπξγηθά UNIX ζπζηήκαηα φζν θαη ζε Windows. Πνιινί
είλαη εθείλνη πνπ ηελ επηιέγνπλ έλαληη θάπνησλ άιισλ ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο, ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη. Γηα λα ηελ θαηεβάζνπκε ινηπφλ,
πεγαίλνπκε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ δσξεάλ πξνγξάκκαηνο απηνχ
(www.mysql.com), θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζπλφκαζηε πάλσ ζην menu εθεί πνπ
γξάθεη downloads θαη θαηεβάδνπκε ην αξρείν πνπ νλνκάδεηαη “mysql-installerweb-community” θαη είλαη ε έθδνζε 5.7.21 φπσο βιέπνπκε παξαθάησ. Σν αξρείν
απηφ πεξηέρεη φια φζα ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ moodle.

Δηθφλα 4.1.3 : Καηέβαζκα Αξρείνπ γηα Δγθαηάζηαζε Βάζεο mySQL
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Όηαλ ην θαηεβάζνπκε θαη ην εθηειέζνπκε, ζα αλνίμεη ην παξάζπξν γηα λα
μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε. Σν πξψην πξάγκα πνπ ζα δνχκε ζα είλαη ην παξάζπξν
γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ρξήζεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Αθνχ παηήζνπκε „I
accept the license terms‟ πξνρσξάκε ζηελ εγθαηάζηαζε.

Δηθφλα 4.1.4 : Παξάζπξν φξσλ ρξήζεο ηεο mySQL

Σν επφκελν βήκα είλαη λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν εγθαηάζηαζεο πνπ ζέινπκε
αλάκεζα ζε 5 ηχπνπο. Κάζε επηινγή είλαη θαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη γη‟ απηφ
είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα κηθξή έξεπλα πξηλ ηελ επηινγή απηήλ. Δάλ επηιέμνπκε
θάπνηα απφ απηά, παξαηεξνχκε ζηα δεμηά φηη ππάξρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή
ηνπ ηη ζα εγθαηαζηαζεί. ηελ πεξίπησζε φπνπ θάλνπκε κηα ιάζνο επηινγή θαη
εγθαηαζηήζνπκε πξνγξάκκαηα πνπ δελ ηα ζέινπκε, ζα πξέπεη λα ηα
αθαηξέζνπκε ρεηξνθίλεηα πεγαίλνληαο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε πνπ δελ εγθαηαζηαζνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεηαδφκαζηε, πξέπεη λα
ηα βξνχκε απφ ηελ ηζηνζειίδα θαη ρεηξνθίλεηα λα εγθαηαζηήζνπκε φζα
ρξεηαδφκαζηε θαη ιείπνπλ. Η πξψηε επηινγή πνπ έρνπκε, ε „Developer Default‟,
είλαη θαη απηή πνπ ζα επηιέμνπκε γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο, θαζψο πεξηέρεη
θαη φζα πξνγξάκκαηα ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε
ηεο βάζεο ζηελ πεξίπησζή καο. Η δεχηεξε επηινγή, πεξηέρεη ηα πξνγξάκκαηα γηα
ηελ δεκηνπξγία βάζεο γηα ρξήζε κφλν σο Server. Η „Client Only‟ επηινγή είλαη ε
αληίζηνηρε επηινγή γηα ζθνπνχο σο „Client‟ ρσξίο ηνλ Server. Η „Full‟ επηινγή
εγθαζηζηά φια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν
εγθαηάζηαζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη πξνγξάκκαηα ηα
νπνία καο είλαη άρξεζηα γηα ηνλ ζθνπφ καο. Σέινο, ε ηειεπηαία επηινγή είλαη απηή
φπνπ κπνξνχκε εκείο λα επηιέμνπκε πνηα πξνγξάκκαηα ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη
πνηα φρη.
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Δηθφλα 4.1.5 : Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο

Αθνχ επηιέμνπκε ηνλ ηχπν θαη παηήζνπκε „Next‟, ην επφκελν βήκα ηεο
εγθαηάζηαζεο είλαη λα γίλεη έλαο έιεγρνο ησλ απαηηήζεσλ. Γειαδή λα ειεγρζεί
εάλ θάπνηα απαηηνχκελα ζηνηρεία είλαη ελεκεξσκέλα (updated) θαη ζπκβαηά κε
ηελ έθδνζε ηεο mySQL πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Κάπνηα πξντφληα απφ απηά
νξηζκέλεο θνξέο είλαη ήδε ζηνλ ππνινγηζηή απφ άιια πξνγξάκκαηα πνπ βάιακε
παιηφηεξα θαη ζπρλά απηά δελ είλαη ζηελ έθδνζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή
ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα έρνπλ πξφβιεκα,
ε ίδηα ε εγθαηάζηαζε ζα πξνζπαζήζεη λα ηα επηιχζεη. Κάπνηεο θνξέο φκσο ε
επίιπζε δελ είλαη επηηπρήο θαη καο ελεκεξψλεη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σφηε πξέπεη λα ην αλαιάβνπκε θαη λα ην ιχζνπκε εκείο
ρεηξνθίλεηα. πλήζσο απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα εγθαηαζηαζεί κηα λεφηεξε
έθδνζε θάπνηνπ πξντφληαο / πξνγξάκκαηνο απφ απηφ πνπ ππάξρεη ήδε.
Παξαθάησ βιέπνπκε ηα πξντφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο
βάζεο θαη παξαηεξνχκε φηη δχν απφ απηά έρνπλ ηελ έλδεημε „manual‟, δειαδή ζα
πξέπεη ε αλαβάζκηζή ηνπο λα γίλεη ρεηξνθίλεηα. Παηψληαο ην θνπκπί „execute‟,ν
mySQL Installer ζα πξνζπαζήζεη λα δηνξζψζεη ηα πξνβιήκαηα, ε νπνία
δηαδηθαζία ίζσο δηαξθέζεη θάπνηα ψξα, θαη ζε φζα ηα θαηαθέξεη ζα ζεκεηψζεη έλα
κηθξφ ηζεθαξηζκέλν βειάθη ζηνλ θχθιν πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ησλ
πξντφλησλ.
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Δηθφλα 4.1.6 : Έιεγρνο ησλ απαηηήζεσλ

Αθνχ ηειεηψζεη, πξνρσξάκε παηψληαο ην „Next‟ θαη νδεγνχκαζηε ζε έλα άιιν
παξάζπξν φπνπ ην πξφγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο δεηάεη λα εγθαηαζηήζεη ή λα
ελεκεξψζεη θάπνηα παθέηα. Παηψληαο ην θνπκπί „Execute‟ θαη πεξηκέλνληαο
θάπνηα ιεπηά ην πξφγξακκα εθηειεί κφλν ηνπ ηελ δηαδηθαζία απηήλ. Αθνχ
ηειεηψζεη επηηπρψο, έξρεηαη ε ψξα γηα εγθαηάζηαζε ησλ ιεγφκελσλ „wizards‟ ησλ
πξντφλησλ απηψλ. Σν πξφγξακκα πξνβάιιεη πνηνη wizards πξέπεη λα
δηακνξθσζνχλ θαη κε ην θνπκπί „Next‟ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία αλνίγνληαο ην
αληίζηνηρν παξάζπξν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.1.7 παξαθάησ. Αξρηθά
θαινχκαζηε λα δηακνξθψζνπκε ηνλ Server (Έθδνζε 5.7.21) επηιέγνληαο ηνλ
ηχπνπ ηνπ δηθηχνπ. Γηαιέγνπκε ηελ πξψηε επηινγή „Standalone MySQL
Server/Classic MySQL Replication‟ αθνχ ζέινπκε ε βάζε καο λα ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ην Apache σο απηφλνκνο server. πλερίδνπκε κε ην θνπκπί „Next‟ θαη
βιέπνπκε ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 4.1.8. Η θάζε απηή είλαη ε ζηηγκή φπνπ
πξέπεη λα νξηζηεί ζε πνηα ζχξα (port) ζα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο βάζεο κε ηνλ
Server. Δπηιέγνπκε ηελ πξνθαζνξηζκέλε πφξηα 3306, πξάγκα πνπ δελ ζεκαίλεη
φκσο φηη δελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θαη θάπνηα άιιε. Βέβαηα πξέπεη κφλν λα
ζηγνπξεπηνχκε φηη φπνηα ζχξα θαη λα επηιέμνπκε δελ ζα είλαη θαηεηιεκκέλε απφ
θάπνηα άιιε δηεξγαζία αθνχ ηφηε ζα ππάξμεη πξφβιεκα θαη δελ ζα κπνξεί ε βάζε
λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηέηνηα ζχλδεζε. Αθνχ γίλεη ε επηινγή απηή, εάλ κειινληηθά
αληηκεησπηζηεί θάπνην πξφβιεκα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαη λα επηιεγεί
θάπνηα άιιε ζχξα. Οη ππφινηπεο ξπζκίζεηο είλαη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηνπο ηηκέο
ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θαη ιφγνο λα ηηο αιιάμνπκε αθνχ είλαη θαη νη ηηκέο πνπ
επηζπκνχκε.
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Δηθφλα 4.1.7 : Γηακφξθσζε Server – Δπηινγή ηχπνπ Γηθηχνπ

Δηθφλα 4.1.8 : Γηακφξθσζε Server – Ρχζκηζε Port

πλερίδνπκε ηελ εγθαηάζηαζε παηψληαο ην „Next‟ θαη βιέπνληαο ηελ εηθφλα 4.1.9
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Δηθφλα 4.1.9 : Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Admin θαη ζέηνληαο θσδηθφ

Σν παξάζπξν απηφ είλαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ θαη γηα
ηνλ νξηζκφ ησλ ξφισλ ηνπ θάζε ρξήζηε. Οη ξφινη απηνί, κπνξνχλ λα δνζνχλ
ζηνπο ρξήζηεο θαη αξγφηεξα κε ηελ ρξήζε θψδηθα mySQL γηαηί απηφ αθνξά ηα
δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε ηεο βάζεο. Γηα λα πξνρσξήζεη ε εγθαηάζηαζε είλαη
ππνρξεσηηθφ λα δεκηνπξγεζεί θσδηθφο (password) γηα ηελ MySQL εθφζνλ
κειινληηθά ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ είζνδν ηνπ δηαρεηξηζηή (admin) ζηελ βάζε ηνπ
moodle. Υξεζηκνπνηήζεθε ν θσδηθφο „test123‟, γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ζηα δχν
πεδία πνπ δεηήζεθε. ην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο θαίλεηαη πσο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία ρξεζηψλ βάζεο δεδνκέλσλ (MySQL Users). Γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ηέηνην ρξήζηε παηάκε ην „Add User‟ ζην θάησ δεμηά ζεκείν
θαη ζηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4.1.10, εκθαλίδεηαη έλα
παξάζπξν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζπκπιεξψλνπκε κε:
Username „root‟ θαη Password „test123‟ ρσξίο λα αιιάμνπκε θάπνηα άιιε ξχζκηζε
απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πνπ έρεη ήδε. Παηψληαο „ok‟ βιέπνπκε ζηελ εηθφλα
4.1.11 φηη έρεη δεκηνπξγεζεί επηηπρψο έλαο ινγαξηαζκφο κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ
δψζακε θαη ηνλ ξφιν ηνπ DB Admin αθνχ ζέιακε έλαλ ινγαξηαζκφ γηα ηνλ
δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο ν νπνίνο λα έρεη φιν ηα δηθαηψκαηα σο πξνο απηήλ. Δάλ
ζέιακε θαη δεχηεξν ρξήζηε ηεο βάζεο ζα επαλαιακβάλακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε
δηαθνξεηηθφ θσδηθφ, φλνκα θαη ξφιν.
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Δηθφλα 4.1.10 : Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε βάζεο δεδνκέλσλ

Δηθφλα 4.1.11 : Δπηηπρήο Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε βάζεο δεδνκέλσλ
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Παηψληαο ην θνπκπί „Next‟ παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα 4.1.12 φηη νδεγνχκαζηε
ζηελ επφκελε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο, ζην Windows Service. Δδψ
ξπζκίδεηαη εάλ ζέινπκε ε mySQL λα εθηειείηαη σο έλα πξφγξακκα πνπ ην
δηαρεηξίδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ζπλεπψο αλνίγεη θάζε θνξά πνπ μεθηλά
λα δνπιεχεη ν ππνινγηζηήο ή φρη. Γηα λα ην ξπζκίζνπκε απηφ, θαινχκαζηε λα
ηζεθάξνπκε θάπνηα ζεκεία γηα λα θάλνπκε ηηο επηινγέο απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ην 1ν θνπηάθη νξίδεη εάλ ην πξφγξακκα απηφ ζα απνηειεί κία ππεξεζία ησλ
Windows, πξάγκα πνπ εκείο ζέινπκε. Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε ην
φλνκα ηεο ππεξεζίαο ησλ Windows γηα ηελ mySQL, αιιά θξαηάκε ην
πξνθαζνξηζκέλν „MySQL57‟ γηα ιφγνπο απιφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ην 2ν θνπηάθη
αθνξά γηα ην αλ ζα μεθηλάεη ε ιεηηνπξγία ηεο mySQL παξάιιεια κε ην μεθίλεκα
ησλ Windows. ην δεχηεξν ζθέινο είλαη νη ξπζκίζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζηα
νπνία ζα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Γελ αιιάδνπκε ηηο ξπζκίζεηο θαη ζπλερίδνπκε ηελ
εγθαηάζηαζε.

Δηθφλα 4.1.12 : Ρχζκηζε ηνπ Windows Service

Πξνρσξάκε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ εηθφλα 4.1.13 ε νπνία αθνξά ηα πξφζζεηα γηα
ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπκε γηα λα ζπλδεζεί ε βάζε κε ηνλ
Server. Δδψ, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα γηα αιιαγή ηεο ζχξαο γηα ηελ ζχλδεζε
απηή. Σνλίδεηαη φηη είλαη θαιφ είλαη λα κελ γίλεη αιιαγή ηνπ αξηζκνχ απηνχ εάλ δελ
είλαη αλάγθε θαζψο κεηά ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί αληίζηνηρα θαη ην XAMPP γηα ηελ
επηηπρή ζχλδεζε. πλερίδνπκε ηελ εγθαηάζηαζε παηψληαο πάιη ην θνπκπί „Next‟
θαη εάλ δελ εκθαληζηεί θάπνην πξφβιεκα ζα ζπλαληήζνπκε ηελ εηθφλα 4.1.14.
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Δηθφλα 4.1.13 : Ρχζκηζε Plugins θαη Extensions

Δηθφλα 4.1.14 : Ρχζκηζε ηνπ MySQL Router
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Η εηθφλα 4.1.14 δείρλεη ηεο ξπζκίζεηο γηα ην MySQL Router. Δδψ δελ ρξεηάδεηαη λα
αιιάμνπκε θάηη γηαηί νη ξπζκίζεηο απηέο αθνξνχλ ιεηηνπξγίεο πνπ δελ
ρξεηαδφκαζηε εκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πηπρηαθήο. Οπφηε ζπλερίδνπκε ζην επφκελν
παξάζπξν (εηθφλα 4.1.15) πνπ αθνξά ηελ ζχλδεζε κε ηνλ Server. ην ζεκείν
απηφ βιέπνπκε ηνλ server πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε πνπ
νινθιεξψζεθε πξνεγνπκέλσο θαη θάησ θαινχκαζηε λα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ
θσδηθφ θαη ηνλ ρξήζηε πνπ δεκηνπξγήζακε πξηλ. Σνπ θσδηθνχο απηνχο θαιφ είλαη
λα ηνπ ζεκεηψζνπκε θαη λα κελ ηνπο μεράζνπκε γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθνί θαη ζα
δεηεζνχλ αξθεηέο θνξέο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΓΜ θαη φρη κφλν. Οη θσδηθνί
απηνί είλαη: User: root θαη Password: test123 θαη παηψληαο ην θνπκπί Check,
βιέπνπκε ηελ πξάζηλε κπάξα πνπ γξάθεη „Connection succeeded‟, δειαδή
επηηπρήο ζχλδεζε ζηνλ Server θαη επίζεο ζην θάησ κέξνο ην κήλπκα „All
connections succeeded.‟ δειαδή καο ελεκεξψλεη φηη φιεο νη ζπλδέζεηο έγηλαλ κε
επηηπρία. Αθνχ γίλνπλ ζσζηά νη έιεγρνη θαη νη ζπλδέζεηο απηέο, κεηαβαίλνπκε ζην
επφκελν βήκα (εηθφλα 4.1.16) ηελ ηειεπηαία δηακφξθσζε πξηλ ηειεηψζεη ε
εγθαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ mySQL. Πξνρσξάκε κε ην Finish θαη
πεξηκέλνπκε θάπνηα ιεπηά ψζηε λα ηνπνζεηεζεί δηαδνρηθά έλα πξάζηλν βέινο ζε
θάζε κία ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη ρσξίο θάπνην πξφβιεκα. Όηαλ νινθιεξσζεί, ην
ηειεπηαίν παξάζπξν πνπ ζα ζπλαληήζνπκε είλαη ην 4.1.17 πνπ καο ελεκεξψλεη
φηη ε εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί θαη δηαιέγνπκε αλ ζέινπκε λα μεθηλήζεη ην
πξφγξακκα.

Δηθφλα 4.1.15 : χλδεζε ζηνλ Server
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Δηθφλα 4.1.16 : χλδεζε ζηνλ Server

Δηθφλα 4.1.17 : Σέινο Δπηηπρήο εγθαηάζηαζε ηεο MySQL
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Μφιηο γίλεη επηηπρψο ε εγθαηάζηαζε, ην επφκελφ βήκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί θαη
κία βάζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαζψο ρξεηαδφκαζηε κηα
ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ mySQL θαη ηελ δηαδηθηπαθή ζειίδα ηνπ moodle. Ο ιφγνο
πνπ πξέπεη λα γίλεη απηφ, είλαη γηαηί ην moodle πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε
ρξεηάδεηαη έλα ρψξν γηα λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο, θσδηθνχο, emails θιπ γηα
ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα λα θηηάμνπκε κία ηέηνηα βάζε γηα ηνπο αλάγθεο ηνπ
moodle ρξεηαδφκαζηε θάπνην εξγαιείν δηαρείξηζεο (administrative tool). Σα
εξγαιεία απηά ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο. Απηά πνπ ζπλδένληαη θαηεπζείαλ ζε
νπνηνλδήπνηε mySQL server (Command Line, MySQL Workbench), θαη ζε απηά
πνπ ζπλδένληαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλαλ ηέηνηνλ εμππεξεηεηή δηθηχνπ, φπσο γηα
παξάδεηγκα είλαη ν phpMyAdmin. Σν εξγαιείν απηφ δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη
πνηα είλαη ε ζχξα (port) ηεο βάζεο παξά κφλν ην δηαδηθηπαθφ κνλνπάηη πνπ
νδεγεί ζηελ βάζε φπσο θαη ην username θαη password.
Σν phpMyAdmin δεκηνπξγήζεθε ην 1998 απφ ηνλ Tobias Ratsciller, έλαλ
χκβνπιν Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ (IT Consultant) θαη απνηειεί έλα δσξεάλ
εξγαιείν αλνηρηνχ θψδηθα γξακκέλν θπξίσο ζε γιψζζα php γηα δηαρείξηζε
βάζεσλ δεδνκέλσλ mySQL θαη MariaDB. Σν φλνκά ηνπ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο
ηεο γιψζζαο php, ηεο βάζεο MySQL πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη ηεο ιέμεο
'administration', δειαδή ηεο ιέμεο „δηαρείξηζε‟. Δίλαη έλα θνξεηφ ινγηζκηθφ θαζψο
ρξεηάδεηαη κφλν έλαλ πεξηεγεηή (browser), ν νπνίνο ζα έρεη ελεξγνπνηεκέλα ηα
αξρεία θεηκέλνπ (cookies) φπσο θαη ηελ JavaScript, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, αλάγλσζε θαη δηαγξαθή βάζεο,
πηλάθσλ θαη πεδίσλ αιιά θαη ρξεζηψλ γηα ηηο βάζεηο απηέο. Αθφκε, κπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε, λα αιιάμνπκε ή λα δηαγξάςνπκε θσδηθνχο θαη password γηα
ηνπο ρξήζηεο ζηηο βάζεηο απηέο ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπκε πψο λα γξάθνπκε
θψδηθα. Όληαο έλα απφ ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία ηνπ είδνπο ηνπ, ην εξγαιείν
απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ηζηνζειίδεο θαη θπξίσο ζε ππεξεζίεο θηινμελίαο
ηζηνζειίδσλ (Web Hosting Services) ιφγσ ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηαπηφρξνλε θαη πνιπάξηζκε
ρξήζε ρξεζηψλ κε κεγάιε ηαρχηεηα γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ην θαηάιιειν
εξγαιείν γηα θάζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ phpMyAdmin
κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε θψδηθα θαη εξσηήκαηα SQL, ηα ιεγφκελα SQL queries,
πξάγκα πνπ θάλεη ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο απηφ αθφκε πην επέιηθην θαη
ρξήζηκν γηα θάζε απαηηεηηθφ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα γξάςεη
δηθφ ηνπ θψδηθα. Παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα
θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, αιιά ππάξρνπλ θαη πνιιέο ηζηνζειίδεο
κε θνηλφηεηεο (communities) θαη θφξνπκ (forum) ζηα νπνία πάξα πνιινί
πξνγξακκαηηζηέο κνηξάδνληαη θαη ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο πάλσ ζην εξγαιείν
δηαρείξηζεο απηφ. Πέξα απφ φια απηά, ην phpMyAdmin ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο
γιψζζεο φπσο θαη ηα ειιεληθά, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα δσληαλή πξνβνιή
ζηαηηζηηθψλ ηνπ MySQL θαη πνιιά αθφκε. Όκσο, δελ παξέρεη θάπνηα αζθάιεηα
γηα ηηο βάζεηο ηεο mySQL αθνχ απηφ απνηειεί θνκκάηη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ
ζπζηήκαηνο.
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Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην εξγαιείν απηφ, αλνίγνπκε πξψηα ην πξφγξακκα
XAMMP θαη αθνχ έρνπκε ζηγνπξεπηεί φηη ην Apache εθηειείηαη θαη είλαη ζε
πξάζηλν ρξψκα θαη επίζεο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ mySQL, ην επφκελν βήκα καο
είλαη λα θαηεπζπλζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ phpMyAdmin. Γηα λα ην θάλνπκε
απηφ, αλνίγνπκε ηνλ πεξηεγεηή καο, ην Firefox, θαη πιεθηξνινγνχκε ζηελ κπάξα
δηεχζπλζεο ην εμήο κνλνπάηη: https://localhost/phpMyAdmin θαη παηψληαο ην
θνπκπί „enter‟ βιέπνπκε ηελ εηθφλα 4.1.18 ε νπνία καο δείρλεη έλα κήλπκα πνπ
εκθαλίδεη ν πεξηεγεηήο καο φηαλ επηρεηξήζνπκε λα εηζέιζνπκε ζηνλ phpMyAdmin
γηα πξψηε θνξά.

Δηθφλα 4.1.18 : Δίζνδνο ζην phpMyAdmin γηα πξψηε θνξά

Σν κήλπκα απηφ εκθαλίδεηαη φηαλ ην Firefox, γηα δηθή καο αζθάιεηα, εκπνδίδεη ηελ
ζχλδεζή καο ζε κία „αζθαιή ζειίδα‟ (secure page), δειαδή ζε ζειίδα φπνπ ην
https κέζα ζηνλ Δληαίν Δληνπηζηή Πφξσλ (url) πεξηέρεη ην γξάκκα „s‟. ηελ
πεξίπησζή καο εδψ ππάξρεη ην γξάκκα απηφ θαη επεηδή ε ζειίδα απηή δελ είλαη
αξθεηά αζθαιήο θαη ηθαλή λα πξνζηαηέςεη ηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα κε
θξππηνγξάθεζε φπσο ζα έπξεπε, πξνθαιείηαη απηφ ην κήλπκα. Έηζη, ν κφλνο
ηξφπνο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ζειίδα πνπ ζέινπκε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε
κηα εμαίξεζε θαη κε δηθή καο επζχλε λα θηάζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ
επηζπκνχκε. Γηα λα γίλεη απηφ, παηάκε ην θνπκπί πνπ γξάθεη „Πξνζζήθε
εμαίξεζεο‟ ζην θάησ δεμηά κέξνο, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, θαη ζηελ ζπλέρεηα
„Δπηβεβαίσζε Δμαίξεζε αζθαιείαο‟ αθνχ ζηγνπξεπηνχκε φηη ην url είλαη ην ζσζηφ
θαη φηη είλαη επηιεγκέλν ην θνπηάθη πνπ γξάθεη „Μφληκε απνζήθεπζε απηήο ηεο
εμαίξεζεο‟. Αθνχ γίλεη απηφ, κπνξνχκε λα επηζθεθηνχκε ηελ ζειίδα πνπ ζέιακε
ρσξίο θάπνην πξφβιεκα.
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Μφιηο κπνχκε ζηνλ phpMyAdmin, ην πξψην πξάγκα πνπ βιέπνπκε είλαη ε εηθφλα
4.1.19 πνπ απνηειεί ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ phpMyAdmin. Δδψ βξίζθνληαη φιεο νη
βάζεηο, φπσο βιέπνπκε ηα νλφκαηά ηνπο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο, πνπ
είηε δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηελ ζειίδα δηαρείξηζεο απηή είηε κε ρξήζε θψδηθα
απφ ην MySQL 5.7 Command Line Client πνπ εγθαηαζηάζεθε καδί κε ηελ mySQL.
ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο πεξηέρνληαη νη θαξηέιεο γηα λα εθηειέζνπκε ηηο
ελέξγεηεο πνπ επηζπκνχκε φπσο ηελ δεκηνπξγία ή ηελ δηαγξαθή βάζεο,
δεκηνπξγία ή αιιαγή θσδηθνχ ηεο βάζεο, εμαγσγή φισλ ησλ βάζεσλ, εηζαγσγή
θψδηθα, πξνβνιή θαηάζηαζεο βάζεσλ, ξπζκίζεηο ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ θιπ. ην
δεμί κέξνο πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη φπσο ε έθδνζε, ν ηχπνο ηεο, ν ρξήζηεο θαη άιια πνιιά. Απφ
θάησ ηνπ βξίζθνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαθνκηζηή δηθηχνπ θαη ηνπ
phpMyAdmin. ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζειίδαο βξίζθνληαη νη γεληθέο ξπζκίζεηο θαη
νη ξπζκίζεηο εκθάληζεο πνπ αθνξνχλ ηελ γιψζζα, ην ζέκα, ηελ γξακκαηνζεηξά
θαη γεληθά ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή βάζεσλ δεδνκέλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.

Δηθφλα 4.1.19 : Αξρηθή ζειίδα ηνπ phpMyAdmin
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Γελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε θαη λα κεηαβάιινπκε θάπνηα ξχζκηζε θαη κπνξνχκε
λα μεθηλήζνπκε ηελ δεκηνπξγία ακέζσο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ βάζε πνπ
ζέινπκε ζα πξέπεη αθνχ ειέγμνπκε φηη είκαζηε ζηελ θαξηέια πνπ γξάθεη „Βάζεηο
Γεδνκέλσλ‟ ζην πάλσ κέξνο, λα ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία πνπ βξίζθνληαη θάησ
απφ ηνλ ηίηιν πνπ γξάθεη „Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ‟ ζηε κέζε ηεο ζειίδαο.
Γίλνπκε σο φλνκα βάζεο ηε ιέμε „moodle‟ θαη ζην δίπια πεδίν ηεο χλζεζεο
(Collation) επηιέγνπκε ην „utf8_general_ci‟, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4.1.20,
θαη ζηελ ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί „Γεκηνπξγία‟. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο,
βιέπνπκε φηη έρεη δεκηνπξγεζεί καδί κε ηηο άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ, κία λέα ζεηξά
κε φλνκα „moodle‟ θαη ηελ ζχλζεζε πνπ ηεο δψζακε. Οη ππφινηπεο βάζεηο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ θαη θαιφ είλαη λα κελ δηαγξάςνπκε ή λα επεμεξγαζηνχκε θάπνηεο απφ
απηέο.

Δηθφλα 4.1.20 : Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ moodle

Πέξα απφ απηήλ ηελ δεκηνπξγία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΜ πνπ ζέινπκε λα
εγθαηαζηήζνπκε, δελ ππάξρεη ιφγνο λα κεηαβάιινπκε ή λα πξνζζέζνπκε θάπνηα
άιιε βάζε θαζψο ην Moodle ρεηξίδεηαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο νπνηαδήπνηε
αλάγθεο πξνθχςνπλ κειινληηθά. ηελ πεξίπησζε φπνπ ζέιακε αξγφηεξα λα
δεκηνπξγήζνπκε θάπνηα άιιε ζειίδα, πηζαλφηαηα λα ρξεηαδφηαλ θαη ε δεκηνπξγία
αθφκε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο. Μπνξνχκε
επίζεο λα δηαγξάςνπκε φζεο δελ ρξεηαδφκαζηε κε πξνζνρή πάληα γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηα ππεξεζία ή εθαξκνγή. Δάλ γηλφηαλ
δηαγξαθή κηαο βάζεο ζε ρξήζε, απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε
νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο. Αθνχ δεκηνπξγήζακε ηελ βάζε γηα ην moodle,
είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ πεξηεγεηή καο. Κιείλνπκε ηελ θαξηέια ηνπ
phpMyAdmin θαη εηνηκαδφκαζηε γηα ηελ ξχζκηζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ΓΜ
απηνχ.
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4.2 Πνξεία εγθαηάζηαζεο ηνπ ΓΜ moodle

Πξηλ γίλεη φκσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ moodle, πξέπεη λα αιιάμνπκε θάπνηεο
βαζηθέο ξπζκίζεηο ζην αξρείν php.ini ην νπνίν βξίζθεηαη ζην εμήο κνλνπάηη:
C:\xampp\php. Σν αξρείν απηφ κπνξνχκε λα ην βξνχκε επθνιφηεξα απφ ην
apache θαζψο πεξηέρεη ην αξρείν απηφ ζε ζπληφκεπζε εάλ παηήζνπκε ην θνπκπί
Config ζηελ 1ε γξακκή, ηνπ apache θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 4ε γξακκή παηήζνπκε
ην PHP (php.ini) φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηελ εηθφλα 4.2.1.

Δηθφλα 4.2.1 : πληφκεπζε ηνπ αξρείνπ php.ini απφ ην XAMPP

Αθνχ αλνίμνπκε ην αξρείν απηφ, πξέπεη κε ηελ βνήζεηα ηεο αλαδήηεζεο (ctrl + f)
λα βξνχκε ηελ γξακκή πνπ γξάθεη ;extension=php_curl.dll θαη λα αθαηξέζνπκε ην
εξσηεκαηηθφ (;) πνπ ππάξρεη ζηελ αξρή έηζη ψζηε λα εγθαηαζηαζεί ε PHP curl
library. Μφιηο ην θάλνπκε απηφ θαιφ είλαη λα θάλνπκε κηα επαλεθθίλεζε ηνπ
XAMPP γηα λα εθαξκνζηεί ε αιιαγή απηή.
ηελ ζπλέρεηα, θαηεβάδνπκε ηα αξρεία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ην ΓΜ απηφ, απφ
ην επίζεκν site ηνπ (www.moodle.org), θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηειεπηαία έθδνζε ε
νπνία είλαη ε 3.4.1+. Έπεηηα, κεηαθέξνπκε ηα αξρεία απηά θαη ηα ηνπνζεηνχκε
κέζα ζην htdocs ηνπ apache έλα θάθειν κε φλνκα „moodle‟ πνπ ζα
δεκηνπξγήζνπκε εκείο. Έπεηηα, αλνίγνπκε ην XAMPP θαη ελεξγνπνηνχκε ην
Apache θαη ηελ mySQL θαη φηαλ γίλνπλ πξάζηλα αλνίγνπκε ηνλ πεξηεγεηή καο θαη
πιεθηξνινγνχκε ζηελ κπάξα δηεχζπλζεο ην κνλνπάηη γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle: http://localhost/Moodle. Σν κνλνπάηη απηφ καο νδεγεί
απηφκαηα ζην localhost/moodle/install.php φπνπ μεθηλάεη ηελ εγθαηάζηαζε
δεηψληαο λα γίλεη επηινγή γιψζζαο γηα ηελ ζειίδα. Δπηιέγνπκε „English (en)‟ θαη
παηάκε „Next‟ γηα ην επφκελν βήκα πνπ δεηείηαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ
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κνλνπαηηνχ (path) γηα ηα αξρεία ηνπ Moodle. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην βήκα απηφ,
ζα πξέπεη λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλαλ θάθειν νλφκαηη „moodledata‟ ζην
κνλνπάηη: C:\xampp\moodledata θαζψο απαηηείηαη λα ππάξρεη γηα λα κπνξεί ην
ΓΜ καο λα απνζεθεχεη ηα καζήκαηα (courses), ηηο εηθφλεο, ηα δεδνκέλα
ρξεζηψλ θαη ηα αξρεία ηνπ γεληθφηεξα. Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ εηθφλα ηνπ
βήκαηνο απηνχ φπνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα paths απηά. Αθνχ ηα
ζπκπιεξψζνπκε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ δίλνληαο κε πξνζνρή ηα paths
πξνρσξάκε ζην επφκελν βήκα κε ην „Next‟.

Δηθφλα 4.2.2 : Δγθαηάζηαζε ηνπ moodle: πκπιήξσζε ησλ κνλνπαηηψλ

ην επφκελν βήκα θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε πνηφλ νδεγφ (driver) λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. Δδψ επηιέγνπκε ηελ MariaDB
γηα ηελ βάζε καο θαη φρη θάπνηνλ άιινλ νδεγφ θαζψο κε δηαθνξεηηθφ driver ζα
αληηκεησπίζνπκε πξφβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε, ζε κειινληηθφ βήκα
εγθαηάζηαζεο, θαζψο ε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε php δελ ζα κπνξνχλ λα
ξπζκηζηνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ ζσζηά.
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Δηθφλα 4.2.3 : Δγθαηάζηαζε ηνπ moodle: Δπηινγή ηχπνπ Οδεγνχ γηα ηελ Βάζε
Γεδνκέλσλ

Αθνχ θάλνπκε ηελ επηινγή καο θαη πάκε ζην επφκελν παξάζπξν, ζπλαληάκε ηελ
εηθφλα 4.2.4. Δδψ, ξπζκίδνληαη θάπνηα βαζηθά θνκκάηηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
φπσο είλαη ην φλνκα ηεο βάζεο, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ηεο, ηελ ζχξα θιπ. Σν πεδίν
γηα ηνλ θσδηθφ ηεο mySQL (Database password), φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ην
αθήλνπκε θελφ αθνχ δελ ηεο έρνπκε δψζεη θάηη ηέηνην θαζψο δελ ήηαλ αλαγθαίν
γηα ηηο αλάγθεο ηηο πηπρηαθήο.

Δηθφλα 4.2.4 : Δγθαηάζηαζε ηνπ moodle: Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ
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πλερίδνληαο θηάλνπκε ζην βήκα ηεο εηθφλαο 4.2.5, πνπ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ moodle. Αθνχ ηνπο δηαβάζνπκε παηάκε ην θνπκπί
„Continue‟ ην νπνίν ηαπηφρξνλα απαληάεη θαη ζην εξψηεκα εάλ ζπκθσλνχκε
ζηνπο φξνπο απηνχο.

Δηθφλα 4.2.5 : Δγθαηάζηαζε ηνπ moodle: Απνδνρή Όξσλ Υξήζεο

Μεηά ηελ απνδνρή ησλ φξσλ, ζεηξά έρεη λα γίλεη ε ηειηθή εγθαηάζηαζε ηνπ
moodle (εηθφλα 4.2.6). Η παξαθάησ εηθφλα καο δείρλεη ηη αθξηβψο ζα εγθαηαζηαζεί
φηαλ ζα εγθαηαζηήζνπκε ην ζχζηεκα απηφ θαη επίζεο εδψ είλαη θαη ην ζεκείν
φπνπ ζα βιέπακε εάλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα-εθθξεκφηεηα, φπσο γηα
παξάδεηγκα άκα είρακε δηαιέμεη ηνλ ιάζνο νδεγφ ζην δεχηεξν βήκα γηα ηελ βάζε
δεδνκέλσλ, θαη πξέπεη λα ιπζεί πξηλ εθηειεζηεί ε εγθαηάζηαζε. Η εθθξεκφηεηα
απηή ζα θαηλφηαλ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο κε θφθθηλν ρξψκα θαη κε ηελ ιέμε
„Check‟ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ κε πνξηνθαιί ρξψκα. Σν ρξψκα απηφ απνηειεί
απιά κηα εηδνπνίεζε γηα εκάο θαη δελ κπινθάξεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο απηνχ ζηνλ Server. Δθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνην ιάζνο, κπνξνχκε λα
παηήζνπκε ην „Continue‟ θαη λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε ε
νπνία ζα ρξεηαζηεί θάπνηα ιεπηά αθνχ είλαη πνιιά ηα αξρεία απηά πνπ πξέπεη λα
δεκηνπξγεζνχλ. Μφιηο ηειεηψζεη, ζα δνχκε κηα ηεξάζηηα ιίζηα κε φια ηα λέα
ζηνηρεία ζε πξάζηλν ρξψκα πνπ ζεκαίλεη ηελ επηηπρή ηνπο δεκηνπξγία.
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Δηθφλα 4.2.6 : Δγθαηάζηαζε ηνπ moodle: Απνδνρή Όξσλ Υξήζεο

Σν ηειηθφ βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη λα ζπκπιεξψζνπκε
ηηο γεληθέο ππνρξεσηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.2.7, πνπ
αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ρξήζηε ηνπ δηαρεηξηζηή (admin) δίλνληαο σο
Όλνκα Υξήζηε (Username) ην „admin‟, σο λέν θσδηθφ (New password) ην
„#MoodleAdmin115‟, σο πξψην φλνκα (first name) ην „Admin‟, σο επψλπκν
(Surname) ην „User‟ θαη ην email καο ην νπνίν είλαη ζβεζκέλν σο πξνζσπηθφ
δεδνκέλν.
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Δηθφλα 4.2.7 : Δγθαηάζηαζε ηνπ moodle: Γεληθέο Ρπζκίζεηο

ην επφκελν βήκα, βξίζθνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζειίδα καο ζην
moodle. Γειαδή, δεηείηαη λα δψζνπκε ην φλνκα ηεο ζειίδαο (Full site name) ην
„New Moodle Site‟, κηα ζπληνκνγξαθία ηνπ νλφκαηνο απηνχ (Short name for site)
ην „collegemoodle‟, χζηεξα κπνξνχκε λα γξάςνπκε θάπνην θείκελν γηα λα
εκθαλίδεηαη φπσο δψζακε ην ΄Hello World !΄. ηε ζπλέρεηα, δίλνπκε κφλν ην Noreply address δειαδή κία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία ρξεηάδεηαη γηα λα
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νξίδεηαη ην πνηνο ζηέιλεη θάπνηα emails απφ ηελ ζειίδα απηήλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο.
Γίλνπκε ην email „noreply@localhost.com‟ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ αθνχ δελ
ρξεηάδεηαη λα απνηειεί θάπνηα πξαγκαηηθή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Γελ ρξεηάδεηαη
λα αιιάμνπκε θάπνηα άιια δεδνκέλα παξαθάησ θαζψο φια απηά κπνξνχλ λα
ξπζκηζηνχλ θαη αξγφηεξα. πλερίδνπκε κε ην „Save Changes‟ θαη βιέπνπκε ηελ
εηθφλα 4.2.8, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ αξρηθή ζειίδα καο ζην moodle.

Δηθφλα 4.2.8 : Αξρηθή ειίδα ζην Πεξηβάιινλ ηνπ Moodle

Όπσο βιέπνπκε, ε είζνδφο καο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ξφιν ηνπ
δηαρεηξηζηή (Admin), δίλνληάο καο ηνλ πιήξε έιεγρν φζνλ αλαθνξά ηελ
δηακφξθσζε νιφθιεξεο ηεο ζειίδαο. ην πεξηβάιινλ ρξήζηε (UI) απηφ, βιέπνπκε
ζηα αξηζηεξά καο θάπνηεο δεπηεξεχνλ πιεξνθνξίεο φπσο ην εκεξνιφγην, ηνπο
ελεξγνχο ρξήζηεο θιπ, ζην θέληξν παξαηεξνχκε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
πξνθίι καο θαη απφ θάησ ηνπ εάλ είρακε αλεβαζκέλα θάπνηα καζήκαηα
(Courses), ζα βξίζθνληαλ ζην θέληξν θάησ απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Σν
θεληξηθφ menu βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο ζειίδαο ην νπνίν είλαη θαη ην βαζηθφ
ζεκείν δηαρείξηζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ moodle. Δθεί βξίζθεηαη ε επηινγή γηα
πξνβνιή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο (Home Page) θαη θπξίσο ην θνπκπί ηνπ „Site
Administration‟ πνπ απνηειεί ην ζεκείν ειέγρνπ γηα ηνλ Admin, νδεγψληαο ηνλ
ζην ζεκείν δηαρείξηζεο απηφ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4.2.9 παξαθάησ.
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Δηθφλα 4.2.9 : Site Administration – εκείν Διέγρνπ Γηαρεηξηζηή

Οη ζέζεηο ησλ ζηειψλ απηψλ θαη ησλ menu δελ είλαη κφληκεο αθνχ γεληθά ε
δηακφξθσζε ηεο ζειίδαο νξίδεηαη απφ ην ζέκα (theme) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν
θαη ελεξγνπνηεκέλν εθείλε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη κφλν ν Admin έρεη ην
δηθαίσκα λα ην αιιάμεη απηφ απφ ην ζεκείν ειέγρνπ.
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4.3 Δηζαγωγή καζεκάηωλ (courses) θαη δεκηνπξγία ρξεζηώλ ζην Moodle

Σν moodle δελ ζα ήηαλ ηίπνηα απφ φια φζα είλαη εάλ δελ ήηαλ γεκάην απφ φια
απηά ηα ακέηξεηα καζήκαηα, ηα θνπίδ, ηηο αζθήζεηο θαη φιεο απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έρεη. Πνιινί είλαη νη θαζεγεηέο απηνί πνπ ην επηιέγνπλ ιφγσ
ησλ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ θαη επθνιηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε απηνχο αιιά θαη
ζηνπο καζεηέο ηνπο. Απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή ηάμε φπνπ καζεηέο ζε δπζπξφζηηα
ή ππναλάπηπθηα ζεκεία κπνξνχλ λα ληψζνπλ ην δψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ
αγθαιηά κηα ηάμεο. Οη δάζθαινη επηιέγνπλ θαη νξγαλψλνπλ κε πξνζνρή ηελ χιε
ηνπ καζήκαηφο ηνπο, θαη κε απιφ ηξφπν κε κεξηθά „θιηθ‟ ηα κνηξάδνληαη κε ηα
παηδηά απηά. Η δηαδηθαζία είλαη αξθεηά απιή θαη θαηαλνεηή γηα ηνλ θάζε άλζξσπν
πνπ ζέιεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη φπνηα θαη αλ είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ ηερλνινγία.
Αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο „Γάζθαινο‟ γηα λα αλεβάζεη ην πιηθφ
θαη έπεηηα ν ρξήζηεο „Μαζεηήο‟, γηα λα ην παξαθνινπζήζεη, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή.
Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, ζα πξέπεη λα κπνχκε ζηελ ζειίδα καο ζην moodle θαη ζα
δνχκε ηελ εηθφλα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ φπνπ απαηηείηαη πξψηα ζχλδεζε (Log
in) ρξήζηε γηα λα δνχκε θαλνληθά ηα ζηνηρεία ηεο ζειίδαο.

Δηθφλα 4.3.1 : Δπίζθεςε Ιζηνζειίδαο Moodle πξηλ ηελ ζχλδεζε

Αθνχ ζπλδεζνχκε σο δηαρεηξηζηήο, ζέινπκε ρεηξνθίλεηα λα δεκηνπξγήζνπκε δχν
ινγαξηαζκνχο γηα ηνλ δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ
πεγαίλνπκε ζην εμήο κνλνπάηη: Dashboard / Site administration / Users /
Accounts / Browse list of users. Βέβαηα ην κνλνπάηη αιιά θαη ν ηξφπνο πξνβνιήο
ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ξφισλ απηψλ ζην επφκελν βήκα κπνξεί λα δηαθέξεη
αλαιφγσο κε ην ζέκα πνπ είλαη ελεξγφ ζηελ ηζηνζειίδα εθείλε ηελ ζηηγκή. Σα
ζπγθεθξηκέλα κνλνπάηηα θαη βήκαηα αθνξνχλ ην πξνεπηιεγκέλν ζέκα πνπ είρε
απφ ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. ην κνλνπάηη απηφ βιέπνπκε φινπο ηνπο
ρξήζηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην moodle. Πξνο ην παξφλ ππάξρεη κφλν ν
ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη γηα απηφ βιέπνπκε ζην πάλσ κέξνο λα γξάθεη „1 user‟.
Γηα λα πξνζζέζνπκε θαη άιινπο ρξήζηεο παηάκε ζην „Add a new user‟ θαη έπεηηα
ζπκπιεξψλνπκε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία (username, password, first name,
surname, email) γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ρξήζηε καζεηή θαη δαζθάινπ φπσο
θαίλεηαη ζηηο 2 παξαθάησ εηθφλεο.
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Δηθφλα 4.3.2 : Γεκηνπξγία Υξήζηε student1

4.3.3 : Γεκηνπξγία Υξήζηε teacher1
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Γηα λα ηνπο δψζνπκε θαη ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχκε ζε
άιιν ζεκείν ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Γειαδή λα πάκε ζην Dashboard /
Front page settings / Users / Permissions / Assigned roles.
ην ζεκείν απηφ βιέπνπκε ην πιήζνο ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ/ινγαξηαζκψλ αλά
ξφιν. Κάζε ξφινο είλαη κνλαδηθφο θαη κπνξεί λα εθηειεί δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο
αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί. Δθφζνλ δελ έρνπκε δεκηνπξγήζεη
αθφκα θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε πέξα απφ ηνλ admin παξαηεξνχκε φηη νη ρξήζηεο
αλά ξφιν είλαη κεδέλ ζε φιεο ηηο γξακκέο. Γηα λα δψζνπκε ξφινπο ζηνπ δχν
λένπο ρξήζηεο καο πξέπεη λα παηήζνπκε πάλσ ζηνλ επηζπκεηφ ξφιν, ηνλ
„Teacher‟, θαη ζα νδεγεζνχκε ζηελ εηθφλα 4.3.4, φπνπ ζα πξέπεη λα δηαιέμνπκε
απφ ηελ δεμηά ζηήιε πνηνλ ρξήζηε ζέινπκε λα πάξεη ηνλ ξφιν απηφλ θαη κε ην
θνπκπί „Add‟ λα κεηαθεξζεί ζηελ αξηζηεξή ζηήιε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.

Δηθφλα 4.3.4 : ηήιε Υξεζηψλ θαη ξφισλ

Σν ίδην ζα θάλνπκε θαη κε ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή „Stu Dent‟. πλδεδεκέλνη σο
δηαρεηξηζηήο, επηιέγνπκε ηνλ ξφιν „Student‟ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ δεμηά
θαηεγνξία επηιέγνπκε ηνλ επηζπκεηφ ρξήζηε, δειαδή ηνλ „Stu Dent‟ θαη ηνλ
πξνζζέηνπκε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε. Δάλ επηζηξέςνπκε ζην αξρηθφ ζεκείν ζα
δνχκε φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.3.5, φηη νη αξηζκνί έρνπλ απμεζεί θαηά έλα
ζηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο φπσο ήηαλ αλακελφκελν. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζα
έπξεπε λα ππήξραλ πνιινί πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο θαη ζε φινπο ηνπο ξφινπο ψζηε
ην ΓΜ λα ιεηηνπξγεί θαη λα αλαπηχζζεηαη ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο φπσο γίλεηαη
ζε φια ηα moodle. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο φκσο, δεκηνπξγήζακε
θαη δψζακε ηππηθνχο ξφινπο ζε δχν κφλν ρξήζηεο.
Δέσποινα Ν. Ξανθού

56

Ανάπτυξη του Περιβάλλοντοσ Χρήςτη τησ Ηλεκτρονικήσ Πλατφόρμασ Μαθημάτων Moodle

Δηθφλα 4.3.5 : ηήιε Υξεζηψλ

Αθνχ δεκηνπξγεζνχλ νη λένη ξφινη πξέπεη αθφκε λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζηα
δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θαζέλαο. Πξέπεη δειαδή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο λα
πάεη ζην Dashboard / Front page settings / Users / Permissions / Define roles θαη
λα παηήζεη πάλσ ζηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην κπιε θνπκπί
πνπ γξάθεη „Edit‟ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο. Φάρλνπκε ην ζεκείν φπνπ
γξάθεη „request new courses‟ θαη ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά
ηνπ έηζη ψζηε λα έρεη ην δηθαίσκα ν δάζθαινο γηα λα δεηήζεη λα δεκηνπξγεζεί έλα
λέν κάζεκα. Κάλνπκε απνζήθεπζε ηηο αιιαγέο απηέο κε ην θνπκπί ‟save changes‟
πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο θαη εάλ θάλνπκε ζχλδεζε σο δάζθαινο,
παξαηεξνχκε φηη θάησ απφ ην κάζεκα πνπ αλεβάζακε πξνεγνπκέλσο ππάξρεη
έλα θνπκπί πνπ ιέγεηαη „request a course‟.
ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο δάζθαινο ζέιεη λα δεκηνπξγεζεί έλα course πνπ δελ
ππάξρεη, ζα πξέπεη λα δεηήζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή (admin) ή
ηνλ δεκηνπξγφ καζήκαηνο (Course Creator) κε ην θνπκπί απηφ. ην ζεκείν εθείλν,
θαιείηαη λα ζπκπιεξσζεί ην φλνκα ηνπ καζήκαηνο, ην ζχληνκν φλνκά ηνπ, ζε
πνηα θαηεγνξία ζα κπεη, κηα πεξίιεςε θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη απαξαίηεηε
ε δεκηνπξγία ηνπ. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ φια απηά, κε ην θνπκπί „Request a
course‟, ζηέιλεηαη ε εηδνπνίεζε ζηνπο αλψηεξνπο ξφινπο θαη εκθαλίδεηαη ην
παξαθάησ κήλπκα ζηνλ δάζθαιν (Δηθφλα 4.3.6).

Δηθφλα 4.3.6 : Μήλπκα αηηήκαηνο δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο

Μφιηο γίλεη απηφ, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη γεληθά λα ειέγρεη ζπρλά ην ζεκείν
φπνπ βξίζθνληαη φια ηα αηηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο γηαηί δελ ηνπ έξρεηαη θάπνηα
εηδνπνίεζε. Πξέπεη δειαδή λα θαηεπζχλεηαη ζην εμήο ζεκείν: Dashboard / Site
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administration / Courses / Pending requests εθεί φπνπ ζα δεη ηελ εηθφλα 4.3.7 θαη
ζα επηιέμεη εάλ ζα ην εγθξίλεη (Approve) ή φρη (Reject).

Δηθφλα 4.3.7 : εκείν Γηαρείξηζεο Αηηεκάησλ Γεκηνπξγίαο Νέσλ Μαζεκάησλ

ηελ εηθφλα απηήλ, βιέπνπκε φια ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν δάζθαινο θαηά ηελ
δεκηνπξγία ηνπ αηηήκαηνο απηνχ φπσο ην ζχληνκν φλνκα ηνπ καζήκαηνο, ην
νιφθιεξν φλνκα, απφ πνηφλ ρξήζηε πξαγκαηνπνηήζεθε ην αίηεκα απηφ, ηελ
πεξίιεςή ηνπ, ζε πνηα θαηεγνξία πξνηείλεηαη λα κπεη θαη ηέινο έλα θεηκελάθη ην
νπνίν δηθαηνινγεί ηνλ ιφγν πνπ δεκηνπξγήζεθε απηφ ην αίηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο
απνθαζίδεη αλ ζα ην εγθξίλεη ή φρη παηψληαο αληίζηνηρα ηα θνπκπηά „Approve‟ ή
„Reject‟ πνπ βξίζθνληαη ζην δεμί κέξνο. ηελ πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί, ν
δάζθαινο ζα ελεκεξσζεί κε κήλπκα θαη απηνκάησο ην κάζεκα ζα είλαη δηαζέζηκν
ζην moodle.
Γηα λα αλεβάζεη ν δάζθαινο αξρεία ζε έλα κάζεκα ζα πξέπεη πξψηα ην κάζεκα
απηφ λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Course Creator (δεκηνπξγφ καζήκαηνο) ή ηνλ
δηαρεηξηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλεβεί ην πιηθφ απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, νη ξφινη
απηνί πξέπεη ζπλερψο λα βξίζθνληαη ζε επαγξχπλεζε γηα αλάγθεο ηέηνηνπ είδνπο.
Γηα λα δεκηνπξγήζεη ν admin έλα κάζεκα (Course), θαιφ είλαη πξψηα λα
δεκηνπξγεζεί θαηεγνξία ψζηε ην κάζεκα απηφ λα βξίζθεηαη κέζα εθεί, αιιά απηφ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη αξγφηεξα θαη λα κεηαθηλήζνπκε ην κάζεκα κέζα ζε
απηήλ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί, πξέπεη απφ ην dashboard λα θαηεπζπλζεί ζην „Site
administration‟ έπεηηα ζηα καζήκαηα (Courses) θαη κεηά ζην „Add a new category‟
δειαδή πξφζζεζε λέαο θαηεγνξίαο. Αξρηθά ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα θαηεγνξία κε
φλνκα „Miscellaneous‟ ε νπνία ζα βξίζθεηαη κέζα ζηελ ήδε ππάξρνλ γνληθή
θαηεγνξία (Parent Category) ηελ „Top‟. Μέζα ζε απηήλ ζα κπεη ην λέν κάζεκα
κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Βιέπνπκε ηελ εηθφλα 4.3.8
παξαθάησ πνπ καο δείρλεη ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
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ε αιεζηλέο ζπλζήθεο, ε δνκή ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα
ζρεηίδνληαη κε ηα εμάκελα ζπνπδψλ, ηελ ζρνιή θαη ηα ηκήκαηα. Γηα ηνλ ιφγν
απηφλ, πέξα απφ ηελ δνθηκαζηηθή θαηεγνξία „Miscellaneous‟ δεκηνπξγήζακε κε
αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηελ θαηεγνξία „Σκήκα Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ‟ θαη κέζα ζε απηήλ ηελ ππνθαηεγνξία „Β‟
Δμάκελν‟ γηα ψζηε λα δνζεί κηα πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε θαη ιεηηνπξγία ελφο
ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ζα ζπλαληνχζε θάπνηνο ζηα ήδε ππάξρνπζα
αληίζηνηρα moodle άιισλ ζρνιψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηεο δηθήο καο.

Δηθφλα 4.3.8 : Γεκηνπξγία Νέαο Καηεγνξίαο

Αθνχ δεκηνπξγεζεί ε λέα θαηεγνξία, ην επφκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί
γεληθά έλα λέν κάζεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα ν δάζθαινο λα ηνπ πξνζζέζεη ην πιηθφ
θαη ν καζεηήο ή θαη θάπνηνο άιινο δάζθαινο θαη ρξήζηεο λα αξρίζεη λα ην
αθνινπζεί (enroll). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απηήο δφζεθε θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε έλα αληίγξαθν αζθαιείαο (backup) ηνπ ήδε ππάξρνλ κάζεκα
απφ ην moodle ηεο ζρνιήο κε φλνκα „Μαζήκαηα ζηε Γιψζζα HTML5‟ απφ ηνλ
δάζθαιν θ. Ισάλλε Φαξνκήιηγθν.
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Γηα λα αλεβεί ην αξρείν απηφ ζηελ πιαηθφξκα, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη απφ ην
dashboard, δειαδή απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα, ζην „Site administration‟, έπεηηα ζηα
καζήκαηα (Courses) θαη κεηά ζην „Restore Course‟ δειαδή ζηελ επαλαθνξά ελφο
καζήκαηνο. ε θάπνην άιιν ζέκα (Theme), ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα
βξίζθεηαη ζε άιιν κνλνπάηη ή λα έρεη θάπνηα άιιε νλνκαζία φπσο „Upload
Courses‟ φπσο γηα παξάδεηγκα ηζρχεη ζην ζέκα „More‟. ην ζεκείν απηφ, ην κφλν
πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε είλαη ην αξρείν ηχπνπ .mbz ην νπνίν απνζεθεχζακε σο
backup απφ έλα ήδε ππάξρνλ κάζεκα. Δάλ επηρεηξήζνπκε λα αλεβάζνπκε ην
αξρείν απηφ, ην moodle καο πεηάεη ην εμήο κήλπκα ιάζνπο „The uploaded file
exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini‟. Σν πξφβιεκα απηφ αθνξά
ην κέγεζνο αξρείνπ πνπ είλαη επηηξεπηφ γηα αλέβαζκα (upload) ζηελ ηζηνζειίδα ην
νπνίν ην είρακε αιιάμεη πεηξακαηηθά ζε 2Μ ζην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
xampp αιιά βιέπνπκε φηη θαη πάιη δελ ήηαλ αξθεηφ. Γηα λα ην δηνξζψζνπκε απηφ,
αλνίγνπκε ην αξρείν php.ini πνπ βξίζθεηαη ζην C:\xampp\php θαη θάλνληαο
αλαδήηεζε ζην αξρείν απμάλνπκε ην 2Μ ζε 5Μ ην ζεκείν φπνπ γξάθεη:
upload_max_filesize=5M. Σν απνζεθεχνπκε θαη αθνχ επαλεθθηλήζνπκε ην
apache, πξνζπαζνχκε θαη πάιη λα αλεβάζνπκε ην αξρείν καο κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Αθνχ πξνρσξήζεη ρσξίο πξφβιεκα ην ζεκείν απηφ, παηάκε ην θνπκπί „restore‟
θαη ζα δνχκε φια ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα „αλεβνχλ‟ καδί κε ην
αληίγξαθν απηφ. πλερίδνπκε κε ην θνπκπί „continue‟ θαη θαινχκαζηε λα
επηιέμνπκε ζε πνηα θαηεγνξία λα αλεβεί ην αληίγξαθν καζήκαηνο. Δπηιέγνπκε ηελ
θαηεγνξία πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο (Miscellaneous) θαη πξνρσξάκε κε
ην „continue‟ ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ βιέπνπκε θάπνηεο ξπζκίζεηο γηα ην
κάζεκα απηφ. Υσξίο λα αιιάμνπκε θάηη παηάκε ην „Next‟ θαη αθνχ ειέγμνπκε φιεο
ηηο ελφηεηεο πνπ πεξηέρεη παηάκε θαη πάιη ην „Next‟. Σέινο, βιέπνπκε θαη πάιη
φιεο καδί ηηο ξπζκίζεηο θαη αθνχ ζηγνπξεπηνχκε φηη είλαη εληάμεη εθηεινχκε ηελ
επαλαθνξά (restore) ηνπ καζήκαηνο κε ην θνπκπί „Perform Restore‟ ην νπνίν ζα
εγθαηαζηαζεί ζε κεξηθά ιεπηά. Όηαλ ηειεηψζεη ζα δνχκε ην εμήο κήλπκα „The
course was restored successfully, clicking the continue button below will take you
to view the course you restored‟ ζε πξάζηλν θφλην, ην νπνίν καο ελεκεξψλεη γηα
ηελ επηηπρήο εγθαηάζηαζε ηνπ αληηγξάθνπ αζθαιείαο, θαη απφ θάησ ην θνπκπί
„Continue‟ ην νπνίν ζα καο νδεγήζεη ζηελ πξνβνιή ηνπ λένπ καζήκαηνο (Δηθφλα
4.3.9).
Παξαηεξνχκε φηη ζην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ην κνλνπάηη „path‟ πνπ κπνξεί λα
αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα βξεη ην κάζεκα απηφ κέζα απφ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο
ππνθαηεγνξίεο. Η ζπγθεθξηκέλε πξνβνιή αθνξά ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή θαη
φρη θάπνηνπ άιινπ ξφινπ θαζψο ζα γίλεη πην αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηφ ην
θνκκάηη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Δπίζεο, ην κάζεκα απηφ κεηαθηλήζεθε ζηελ
θαηεγνξία „Β‟ Δμάκελν‟ πνπ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη απφ ηελ αξρή απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή πνπ θαηεπζχλζεθε ζην κνλνπάηη: Site Administration / Courses /
Manage courses and categories θαη απφ θεη επέιεμε ην επηζπκεηφ κάζεκα θαη ηελ
θαηεγνξία απφ ην δεμί κέξνο θαη κε ην θνπκπί „Move‟ εθηέιεζε ηελ αιιαγή. Αθφκε
ζην ίδην ζεκείν κπνξεί λα γίλεη θαη καδηθή κεηαθίλεζε θαηεγνξηψλ.

Δέσποινα Ν. Ξανθού

60

Ανάπτυξη του Περιβάλλοντοσ Χρήςτη τησ Ηλεκτρονικήσ Πλατφόρμασ Μαθημάτων Moodle

Δηθφλα 4.3.9 : Νέν Μάζεκα Με Σίηιν „Μαζήκαηα ζηε Γιψζζα HTML5‟

Αθνχ αλεβεί ην κάζεκα, ην επφκελν βήκα είλαη λα επηηξέςνπκε ζε καζεηέο αιιά
θαη δαζθάινπο λα ην αθνινπζνχλ θαη λα εγγξαθηνχλ (enroll) ζε απηφ. Γηα λα ην
ελεξγνπνηήζνπκε απηφ, πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο λα βξεη ην κάζεκα (Course), απφ ην
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dashboard πνπ αλεβάζακε πξνεγνπκέλσο, θαη απφ ηελ δηαρείξηζε καζήκαηνο
(Course administration) κέζα απφ ην κάζεκα απηφ λα πάεη ζην Users / Enrolment
methods. Δθεί ζα δεη ηηο ηξείο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη ε εγγξαθή
(enroll) ζην κάζεκα (Δηθφλα 4.3.10).

Δηθφλα 4.3.10 : Μέζνδνη Δγγξαθήο ζην Νέν Μάζεκα

Βιέπνπκε φηη ε κφλε ελεξγή κέζνδνο είλαη ε πξψηε ε νπνία απνηειεί ηελ
ρεηξνθίλεηε κέζνδν πνπ κφλν ν δηαρεηξηζηήο ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα εγγξάςεη
θάπνηνο άιινλ ρξήζηε ζε απηφ. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί θαη ε ηξίηε κέζνδνο, δειαδή
γηα λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ην κάζεκα λα εγγξαθηεί
απφ κφλνο ηνπ (Self enrolment (Student)), παηάκε ζην γξαλάδη πνπ βξίζθεηαη ζηα
δεμηά ηεο γξακκήο απηήο θαη ζα νδεγεζνχκε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Σα κφλα πνπ
πξέπεη λα αιιάμνπκε είλαη ηα δχν πξψηα ζεκεία φπνπ γξάθνπλ „Allow existing
enrolments‟ θαη „Allow new enrolments‟, δειαδή λα επηηξέπνληαη νη ήδε ππάξρνλ
εγγξαθέο θαη λα επηηξέπνληαη νη λέεο εγγξαθέο. Σα δχν απηά ζεκεία πξέπεη λα
είλαη ξπζκηζκέλα ζην „Yes‟ γηα λα είλαη ελεξγνπνηεκέλα. Απνζεθεχνπκε ηηο
αιιαγέο θαη παξαηεξνχκε φηη ηψξα δελ είλαη γθξη ε ηειεπηαία επηινγή πνπ
ζεκαίλεη φηη είλαη ελεξγή. Γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη έγηλαλ ζσζηά νη αιιαγέο
απηέο, θάλνπκε ζχλδεζε σο καζεηήο θαη ζην κάζεκα πνπ αλεβάζακε βιέπνπκε
απφ θάησ ην θνπκπί πνπ γξάθεη „Enrol me‟ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.3.11.

Δηθφλα 4.3.11 : Δπηηπρήο Αιιαγή Ρχζκηζεο γηα Δγγξαθή Υξεζηψλ
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4.4 Γνθηκή θαη Δγθαηάζηαζε Θεκάηωλ θαη δεκηνπξγία ελόο λένπ

Σν moodle απνηειεί έλα απηνηειή ηκήκα θψδηθα γξακκέλν ζε php, φπσο
θαίλεηαη θαη ζην φλνκά ηνπ (modular), δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε π.ρ.
δάζθαιν θαη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα αιιάμεη ηελ κνξθή αιιά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
ζειίδαο πξνζζέηνληαο απιά ηα ιεγφκελα plug-ins. Σα plug-ins απνηεινχλ
θνκκάηηα θψδηθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα αιιαγή νιφθιεξεο ή
θνκκαηηψλ ηεο εκθάληζεο ηεο ηζηνζειίδαο (themes), είηε γηα λα πξνζζέζνπκε
θάπνηα επηπιένλ ιεηηνπξγία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο θάζε
θνξά. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ηα εγθαζηζηνχκε κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΓΜ
αθνχ ηα αξρεία απηά πεξηβάιινληαη κέζα ζηνλ θάθειν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην
moodle. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ηα επηπξφζζεηα απηά, κπνξνχκε λα
απεπζπλζνχκε ζην επίζεκν site ηνπ moodle (www.moodle.org), αθνχ εθεί
ππάξρεη ηεξάζηηα πνηθηιία γηα θάζε αλάγθε θαη θάζε γνχζην. Βέβαηα, ην λα ηα
θαηεβάζνπκε θαη λα ηα εγθαηαζηήζνπκε δελ είλαη θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ηα
απνθηήζνπκε. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηα δεκηνπξγήζνπκε εκείο απφ ηελ αξρή
κε ηελ πξνυπφζεζε γηα γλψζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ php. Δάλ
επηιέμνπκε ηνλ ηξφπν απηφλ, ε ηζηνζειίδα ηνπ moodle είλαη θαη πάιη ζην πιάη καο
γηα λα καο βνεζήζεη θαη λα καο κάζεη βήκα βήκα φζα ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε γηα
λα ηα θηηάμνπκε θαη λα ηα εγθαηαζηήζνπκε. Παξέρεη δηάθνξα παξαδείγκαηα θαη
νδεγνχο (tutorials) γηα αξράξηνπο αιιά θαη πξνρσξεκέλνπο. Σα ζέκαηα
απνηεινχλ έλα είδνο plug-in πνπ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ή λα ηα
θαηεβάζνπκε απφ ην site ηνπ moodle θαη αθνξνχλ εμ νινθιήξνπ ην θνκκάηη ηνπ
Πεξηβάιινληνο Υξήζηε (UX). Μπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηειείσο ηελ εκθάληζε ηνπ
πεξηβάιινληνο απηνχ θαη λα πξνζζέζνπλ λέα ζρέδηα, εηθφλεο ,ζηνηρεία θαη
ιεηηνπξγίεο πνπ δελ ππήξραλ πξνεγνπκέλσο. Δίλαη απφ ηα βαζηθφηεξα θνκκάηηα
ζε ζέκα ζρεδηαζκνχ αθνχ ν ξφινο ηνπο είλαη λα θαλνχλ ειθπζηηθά ζηνλ ρξήζηε,
λα θάλνπλ θαηαλνεηή θαη εχρξεζηε νιφθιεξε ηελ ζειίδα θαη λα θξαηήζνπλ ην
ελδηαθέξνλ αλακκέλν. Γελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο
φκνξθεο θαη εχθνιεο ζηελ πινήγεζε ζειίδαο αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη δίλνπλ
ηφζν έκθαζε ζε απηφ φζν θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο απνδνηηθά δπλαηήο ζειίδαο.
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο πνπ εγθαηαζηήζακε, έρεη σο πξνεπηιεγκέλν ζέκα ην
΄Boost΄ θαη απνηειεί κηα βαζηθή θαη πην απιή πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ρσξίο
πνιιά ρξψκαηα θαη αληηθείκελα. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 3 βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία
βξίζθνληαη ήδε ζην moodle κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη είλαη ην „Clean‟, ην „Boost‟
θαη ην „More‟. Θα παξνπζηαζηνχλ ηα ζέκαηα απηά παξαθάησ, αιιά ζηφρνο ηεο
παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε αλάιπζε λέσλ ηέηνησλ πξνζζέησλ
ηα νπνία κπνξνχκε λα ηα εθαξκφζνπκε πάλσ ζηελ ηζηνζειίδα καο. Γηα λα ην
θάλνπκε απηφ, ην κφλν πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα κπνχκε ζην moodle.org θαη
ζηελ θαηεγνξία themes λα επηιέμνπκε φπνην ζέινπκε θαη λα ην θαηεβάζνπκε σο
αξρείν .zip. Γηα πεηξακαηηθνχο ιφγνπο έρνπκε θαηεβάζεη 3 απφ ηα πην δεκνθηιή
ζέκαηα, ην „Adaptable‟ κε 15000 downloads θαη ελεξγφ ζε πεξίπνπ 8618
ηζηνζειίδεο, ην „Eguru‟ κε 7000 downloads θαη ελεξγφ ζε πεξίπνπ 2563
ηζηνζειίδεο θαη ηέινο ην „Academi‟ κε 7000 downloads θαη ελεξγφ ζε πεξίπνπ
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4563 ηζηνζειίδεο. Αθνχ θαηεβάζακε θάπνην απφ απηά, ην επφκελν βήκα είλαη λα
ην θάλνπκε απνζπκπίεζε (extract) γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο θάθεινο κε ην φλνκα
ηνπ ζέκαηνο θαη κέζα ζε απηφλ λα βξίζθνληαη φια ηα απαηηνχκελα αξρεία. ηε
ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ηνλ θάθειν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην εμήο κνλνπάηη:
/htdocs/Moodle/Theme ην νπνίν απνηειεί ηνλ ρψξν ηνπ moodle φπνπ βξίζθνληαη
φια ηα ζέκαηα απηά θαη εθεί κπνξνχκε επίζεο λα δηαγξάςνπκε θαη φζα δελ
επηζπκνχκε λα βξίζθνληαη σο επηινγέο κέζα ζηνλ επηινγέα ζέκαηνο (Theme
Selector). Όηαλ εηζέιζνπκε ζηελ ζειίδα καο, ην moodle ζα καο θαηεπζχλεη
απηφκαηα ζε κηα ζειίδα φπνπ ην θάζε λέν ζέκα πνπ πξνζζέζακε ζα
πξαγκαηνπνηήζεη έλα „Plugin Check‟, δειαδή έλαλ έιεγρν πξνζζέησλ γηα έιεγρν
ζπκβαηφηεηαο. Αθνχ ζηγνπξεπηνχκε φηη δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα παηάκε ην
θνπκπί „Upgrade Moodle database now‟ ψζηε λα ελεκεξψζεη θαη ηελ βάζε
δεδνκέλσλ γηα ην λέν ζέκα απηφ (Δηθφλα 4.4.1). Έπεηηα, ζπλαληάκε ηηο βαζηθέο
ξπζκίζεηο ηνπ λένπ ζέκαηνο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ηηο πξνζπεξάζνπκε θαη λα ηηο
αιιάμνπκε αξγφηεξα ζην ζεκείν „Δκθάληζε‟ (Appearance) κέζα ζην Site
Administration. Πξνρσξάκε κε ην „save changes‟ θαη επηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή
καο ζειίδα (dashboard).

Δηθφλα 4.4.1 : Έιεγρνο Νένπ Πξνζζέηνπ Θέκαηνο „Academi‟

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο είλαη ν κφλνο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαη
λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζέκαηα απηά θαη κπνξεί λα ην θάλεη απηφ πεγαίλνληαο ζην
„Site Administration‟ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο ζειίδαο, θαη ζηελ
ζπλέρεηα ζηελ θαξηέια „Appearance‟ θαη απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα αλνίμεη λα επηιέμεη
ην „Theme Selector‟ δεμηά απφ ην „Themes‟. Ύζηεξα, παηψληαο ην „Change
Theme‟ βιέπεη ηελ ιίζηα κε φια ηα εγθαηαζηεκέλα ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην
ζχζηεκα. Δπηιέγνληαο ην ζέκα „Boost‟, βιέπνπκε ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα
4.4.2) φηαλ βξηζθφκαζηε ζην κάζεκα (course) θαη έρνπκε ζπλδεζεί σο καζεηήο:
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Δηθφλα 4.4.2 : Γνθηκή Θέκαηνο „Boost‟

Σν „Boost‟, απνηειεί ην πξνεπηιεγκέλν ζέκα ηνπ moodle κεηά ηελ εγθαηάζηαζή
ηνπ θαη είλαη ηδαληθφ γηα ρξήζε ηνπ θαηεπζείαλ σο βάζε γηα δεκηνπξγία λένπ
ζέκαηνο ή σο γνληφ. Δίλαη εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο πινήγεζεο αλάκεζα ζηελ
θεληξηθή ζειίδα (Dashboard) θαη ζηα καζήκαηα ρσξίο ηνλ θίλδπλν γηα ζχγρπζε
γηα ην πνπ βξίζθεζαη αιιά θαη ην πνπ πξέπεη λα παο γηα λα βξεηο απηφ πνπ
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ςάρλεηο. Σα menu ηνπ είλαη μεθάζαξα γηα ην ηη πεξηέρνπλ πξνζθέξνληαο ηελ
επθνιία ηεο ρξήζεο αθφκα θαη ζε ρξήζηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ αζρνιεζεί ζην
παξειζφλ κε ην δηαδίθηπν. Πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηελ νζφλε ιφγσ άιιεο
δηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζε ζπγθξίζεη κε παιηφηεξα πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα
ηνπ ΓΜ απηνχ. Υξεζηκνπνηεί bootstrap 4 alpha θαη βαζίδεηαη πάλσ ζην
παιηφηεξν ζέκα κε φλνκα „Bootstrap‟. Γεληθφηεξα ην ζέκα απηφ απνηειεί έλα
αλζξψπηλν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε (UI), εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη γηα κηθξά
παηδηά αιιά θαη γηα δαζθάινπο φπνην θαη αλ είλαη ην επίπεδφ ηνπο ζηελ ρξήζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Παξαθάησ βιέπνπκε ην Site home ηεο ζειίδαο φπνπ
κπνξνχκε λα δνχκε φια ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ζε μεθάζαξε θαη απιή κνξθή.

Δηθφλα 4.4.3: Site home Θέκαηνο „Boost‟

Σν επφκελν ζέκα πνπ ζα δνθηκάζνπκε είλαη ην „Clean‟. Πεγαίλνπκε ζην
Dashboard / Appearance / Theme / Theme selector ην επηιέγνπκε θαη αθνχ
ζπλδεζνχκε θαη πάιη σο καζεηήο βιέπνπκε ηελ εηθφλα 4.4.4. Οη δηαθνξέο ηνπ
ζέκαηνο „Clean‟ είλαη εκθαλείο αθνχ αιιάδεη ηειείσο ην menu πνπ ππάξρεη ζηα
αξηζηεξά ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη γεληθφηεξα νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ ηεο
ηζηνζειίδαο. Αιιαγή ππάξρεη αθφκα θαη ην ζεκείν πνπ θαιείζαη λα ζπκπιεξψζεηο
ηα ζηνηρεία ζνπ γηα λα ζπλδεζείο ζην moodle. Δίλαη ιηγφηεξν θηιηθφ πξνο ην
ρξήζηε αθνχ ε ζειίδα γεκίδεη απφ πιεξνθνξίεο ζαλ κία ιίζηα κε απνηέιεζκα λα
είλαη δχζρξεζηε θαη δχζθνιε ζηελ πινήγεζε εηδηθά γηα θάπνηνλ λέν ρξήζηε ν
νπνίνο ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα ζπλεζίζεη ην λέν menu. Δίλαη κηα απιή
θαη απζηεξή κνξθή φισλ ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνχ ρσξίο πνιιά ζρεδία, ρξψκαηα θαη εθέ. Υξεζηκνπνηεί bootstrap 2 θαη
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πξνέξρεηαη απφ ην παιηφηεξν ζέκα κε φλνκα „Bootstrap‟ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί
γηα ηελ έθδνζε 2.5 ηνπ moodle θαη απφ ην νπνίν θιεξνλνκεί ηα ιεγφκελα styles,
πνπ απνηεινχλ ηελ αιιαγή ζηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζε γιψζζα CSS.

Δηθφλα 4.4.4: Γνθηκή Θέκαηνο „Clean‟

ην επφκελν ζέκα δνθηκάδνπκε ην „More‟. πλδεφκαζηε θαη πάιη σο δηαρεηξηζηήο
(admin) θαη απφ ην Site administration ζην Dashboard, πάκε ζην Appearance
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έπεηηα ζην Themes θαη ηέινο ζην Theme selector, ην επηιέγνπκε θαη βιέπνπκε ηελ
εηθφλα 4.4.5 ζε πξνβνιή ίδηα κε απηήο ηνπ καζεηή πνπ έρεη θάλεη εγγξαθή ζην
κάζεκα πνπ αλεβάζακε.

Δηθφλα 4.4.5: Γνθηκή Θέκαηνο „More‟

Σν ζέκα „More‟, κνηάδεη αξθεηά κε ην πξνεγνχκελν ζέκα ην „Clean‟ αθνχ έρεη ηελ
ίδηα „ινγηθή‟ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνπνζεηήζεη ηα ηεηξάγσλα (blocks) πνπ
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πεξηέρνπλ ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνπο θαηαιφγνπο (menu) αιιά θαη ηελ εκθάληζή ηνπ
γεληθφηεξα. Μαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζνπκε ηελ εκθάληζή ηνπ
απεπζείαο απφ ην ζεκείν δηαρείξηζεο, φπσο ηα ρξψκαηά ηνπ, ηελ εηθφλα ηνπ
θφληνπ ή αθφκε θαη λα πξνζζέζνπκε θάπνην ινγφηππν, θαη πνιιά άιια. Γελ
κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη ην ζέκα „More‟ απνηειεί έλα πην θηιηθφ θαη δσεξφ
ζέκα ζε ζρέζε κε ην „Clean‟ αιιά ηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ δπζθνιία ζηελ
ρξήζε ηνπ παξακέλνπλ θαη εδψ. Πεξηέρεη πεξηζζφηεξν ρξψκα αθνχ πνιιά
ζεκεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηίηινη θαη ζηνηρεία ηεο ζειίδαο, ηνλίδνληαη κε
πνξηνθαιί ρξψκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζειίδα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε
ζε θνκβηθά ζεκεία φπνπ ηνλ βνεζάεη ζην λα βξεη γξήγνξα θαη εχθνια ην θνκκάηη
πνπ αλαδεηεί ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν ζέκα ην νπνίν θηλείηαη ζε κπιε θαη
καχξεο απνρξψζεηο θνπξάδνληαο ηνλ ρξήζηε. Η πξνβνιή ηνπ καζήκαηνο
παξακέλεη ε ίδηα κε ην ζέκα „Clean‟.
Αθνχ δνθηκάζακε ηα ηξία απηά ζέκαηα πνπ ππήξραλ ήδε ζην moodle,
δηαπηζηψζακε φηη θαιχηεξν σο πξνο ηελ ρξήζε, ηελ πξνβνιή θαη ηελ πινήγεζε
παξακέλεη ην πξνθαζνξηζκέλν ζέκα ην „Boost‟. Δπφκελν βήκα είλαη λα
δνθηκάζνπκε θάπνηα άιια plug-ins πνπ θαηεβάζακε απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηνπ moodle. Αθνχ ηα θαηεβάζνπκε θαη ηα ηνπνζεηήζνπκε ζην θάθειν φπσο
πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ζπλδεφκαζηε θαη πάιη σο δηαρεηξηζηήο θαη νδεγνχκαζηε
ζην „Theme selector‟ γηα λα επηιέμνπκε θάπνην απφ απηά. Γηαιέγνπκε ην ζέκα κε
ηίηιν „Adaptable‟ βαζηζκέλν πάλσ ζην δεκνθηιέο ζέκα „BCU‟. Δίλαη έλα
responsive ζέκα πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν
πξνβνιήο πνπ ηνπ δίλνπκε. Γειαδή, είηε ην ρξεζηκνπνηνχκε κέζα απφ θάπνην
θηλεηφ είηε απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο, ε ηζηνζειίδα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζα
θαίλνληαη φια ζσζηά ρσξίο πξνβιήκαηα „πεξηθνπήο‟ ησλ ζηνηρείσλ φηαλ αιιάδεη
ε νζφλε. Σν ζέκα απηφ, είλαη έλα ρξσκαηηζηφ θαη δσληαλφ plug-in γεκάην
θνπηάθηα, γξακκέο θαη ζρήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ κηα ζειίδα καζεκάησλ ζε έλα
επράξηζην πεξηβάιινλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζεκείν Site Home ζηελ εηθφλα
4.4.6, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζηελ φςε απφ ηα πξνεγνχκελα θιαζζηθά ζέκαηα
ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ε πινήγεζε ηνπ ζπκίδεη ην ζέκα „Clean‟. ην ζεκείν ηνπ
home site κπνξνχκε εχθνια θαη γξήγνξα λα δνχκε φια ηα δηαζέζηκα καζήκαηα
πνπ βξίζθνληαη ζην moodle ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα ςάρλνπκε κέζα ζε
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Όκσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα καζήκαηα ζα ήηαλ
πνιιά, ε εχξεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε
αιιά θαη θνπξαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ρξήζηε. Αθφκε, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο
πξνβνιήο ηνπ ζέκαηνο απηνχ γηα ηα καζήκαηα απαηηεί θαη κηα ραξαθηεξηζηηθή
κηθξνγξαθία γηα θάζε έλα κάζεκα ψζηε λα κελ θαίλεηαη έλαο θελφο ρψξνο πάλσ
απφ ηνλ ηίηιν. Απηφ απνηειεί έλα φκνξθν ζηνηρείν αιιά εάλ ην πιήζνο ησλ
καζεκάησλ είλαη κεγάιν ην λα ππάξρεη κία ηέηνηα εηθφλα γηα θάζε κάζεκα φρη
απιά ζα απμήζεη ην κέγεζνο ηεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη ζα θαηαλαιψζεη ηνλ
πνιχηηκν ρξφλν ηνπ δηαρεηξηζηή ή φπνηνπ άιινπ ην αλαιάβεη. Αθφκε, ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη δνθηκαζκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ζηηο ιεγφκελεο RTL
γιψζζεο (Right To Left), δειαδή ζηηο γιψζζεο φπσο ηα αξαβηθά φπνπ ε γξαθή
μεθηλάεη απφ ηελ δεμηά πιεπξά θαη φρη απφ ηελ αξηζηεξή. Η δπζθνιία ζηελ
ζπκβαηφηεηα απηή, πεξηνξίδεη ην ζέκα απηφ ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο κε
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απνηέιεζκα λα κελ είλαη ηειηθά ηφζν δεκνθηιέο σο πξφζζεην αθνχ φινη ζα
πξνηηκήζνπλ θάπνην πεξηζζφηεξν αμηφπηζην. Πέξα απφ απηφ ην πξφβιεκα ηεο
γιψζζαο, ην „adaptable‟ είλαη έλα φκνξθν θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε ζέκα κε
εχρξεζην menu θαη εχθνιε πινήγεζε αλάκεζα ζηα καζήκαηα, ζηελ αξρηθή
ζειίδα θαη γεληθφηεξα ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνζειίδα. Δίλαη θαηάιιειν γηα παηδηά
αιιά θαη ελειίθνπο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν βξίζθνληαη νη γλψζεηο ηνπο πάλσ
ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, αθνχ ρξεηάδνληαη κφλν
θάπνηα ιεπηά ψζηε λα κάζνπλ θαη λα ζπλεζίζνπλ ζηελ „ινγηθή‟ ρξήζεο ηνπ
ζέκαηνο „Adaptable‟.

Δηθφλα 4.4.6 : Γνθηκή Θέκαηνο „Adaptable‟ ζην Site Home

ηελ επφκελε εηθφλα βιέπνπκε ην κάζεκα κε ηίηιν „Μαζήκαηα ζηε γιψζζα
HTML5‟ φηαλ ν ρξήζηεο είλαη καζεηήο θαη έρεη εηζέιζεη ζε απηφ γηα λα ην δεη.
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Δηθφλα 4.4.7: Πξνβνιή Μαζήκαηνο

Όκσο παξαηεξνχκε φηη, δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θάπνηνπο ειιεληθνχο
ραξαθηήξεο θαζψο ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ππάξρεη
έλα παξάμελν ζχκβνιν κε έλα εξσηεκαηηθφ κέζα ζε έλαλ ξφκβν θαη επίζεο δελ
θαίλεηαη νιφθιεξνο ν ηίηινο ηνπ. Απηφ καο δείρλεη φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ζσζηά ε
ειιεληθή γιψζζα πξάγκα πνπ ην θάλεη δπζηπρψο αθαηάιιειν γηα εθαξκνγή ζε
έλα ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ (ΓΜ). Παξαθάησ
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βιέπνπκε ην ζεκείν φπνπ ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ
επεμεξγαζία ηνπ καζήκαηνο.

Δηθφλα 4.4.8 : Πξνβνιή Μαζήκαηνο κε Δλεξγή ηελ επεμεξγαζία καζήκαηνο
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Να ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ εηθφλα απνηειεί θνκκάηη ηεο πξνβνιήο επεηδή ην
κέγεζνο ηεο αξρηθήο ήηαλ πνιχ κεγάιν ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ ελνηήησλ. Σν ζέκα
απηφ είλαη αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΜ ηεο ζρνιήο καο γηα πξνθαλείο
ιφγνπο νπφηε δνθηκάδνπκε ην επφκελν κε φλνκα „Eguru‟.
To „Eguru‟ απνηειεί έλα πξφζζεην δηαθνξεηηθφ απφ φια ηα άιια κε δσεξφ θαη
αλνημηάηηθν ρξψκα ψζηε λα δίλεη ραξά ζε φπνηνλ ρξήζηε ην ζπλαληήζεη. Σν
βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα ζην ζηάδην φπνπ ν καζεηήο ζα κπεη γηα λα δεη
ην εγγεγξακκέλν ηνπ κάζεκά:

Δηθφλα 4.4.9 : Γνθηκή Θέκαηνο „Eguru'
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Σν „Eguru‟ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ ειιεληθή γιψζζα,responsive θαη επίζεο δελ
„θφβεη‟ θάπνηα βαζηθή πιεξνθνξία ζηελ πξνβνιή ηνπ καζήκαηνο θαζψο ε „ινγηθή‟
ηεο πινήγεζήο ηνπ ζπκίδεη ην ζέκα „Boost‟. Δίλαη νξγαλσκέλν ζε ζηήιεο θαη
θαηεγνξίεο πξάγκα πνπ ην θάλεη εχρξεζην θαη απιφ. Δπίζεο ζην θάησ κέξνο ηνπ
(footer) ππάξρεη έλαο ρψξνο, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, φπνπ εθεί κπνξνχλ λα
πξνζηεζνχλ πιεξνθνξίεο φπσο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ππεξζχλδεζκνη γηα ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook ή ην twitter αιιά θαη γηα δηάθνξεο
ρξήζηκεο ζειίδεο. Αθφκε, ππάξρεη θαη έλα θείκελν ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο φπνπ
κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ψζηε λα δίλεη φπνηα πιεξνθνξία ζέινπκε ζρεηηθά κε ην
moodle ή ηελ ζρνιή. Ο ρψξνο απηφο, βξίζθεηαη ζην ηέινο θάζε ζειίδαο ηνπ
moodle δίλνληαο ζηνλ ρξήζηε νξγαλσκέλα θάπνηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.
Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αιιαγή ρξψκαηνο νιφθιεξνπ ηνπ ζέκαηνο αληί
γηα ην ήδε πξνεπηιεγκέλν κσβ, αιιαγή ζην ινγφηππν πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ
κέξνο ηεο ζειίδαο (header) αιιά θαη ζην θάησ (footer) κε θάπνην ηεο επηινγήο
καο, αιιά θαη επεμεξγαζία νιφθιεξεο ηεο αξρηθήο ζειίδαο πνπ ζπλαληάκε πξηλ
γίλεη ε ζχλδεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ καο (Log in). Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε φιεο ηηο
θπιηφκελεο εηθφλεο ηνπ slideshow κε θάπνηεο ηηο επηινγήο καο, λα πξνζζέζνπκε
ην δηθφ καο ινγφηππν, ην δηθφ καο θείκελν θαη γεληθά λα επεμεξγαζηνχκε
νιφθιεξε ηελ ζειίδα. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αιιαγέο ζπλδεφκαζηε σο
δηαρεηξηζηήο θαη πεγαίλνπκε ζην Dashboard / Site Administration / Appearance /
Themes / Eguru θαη εθεί ζηελ θαξηέια „General‟ βιέπνπκε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ
κπνξνχκε λα θάλνπκε. Γηα λα αιιάμνπκε ην ινγφηππν, αθνχ πξψηα ην έρνπκε
θαηεβάζεη ή δεκηνπξγήζεη, απιά „κεηαθέξνπκε‟ ην αξρείν ζην ρψξν πνπ καο δίλεη.
Έπεηηα πξνρσξάκε ζηελ επφκελε αιιαγή φπνπ είλαη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε
ηέζζεξα ρξψκαηα σο βαζηθφ ρξψκα ζέκαηνο. Δπηιέγνπκε ην κπιε (Blue) ζην
ζεκείν πνπ γξάθεη „Site Color Scheme‟ θαη έπεηηα „SAVE CHANGES‟.
πλερίδνπκε ηηο αιιαγέο ζηελ θαξηέια „Home Page Slider‟ φπνπ εθεί ζα
επεμεξγαζηνχκε ηελ αξρηθή ζειίδα πξηλ ηελ είζνδν ρξήζηε. Οη δχν πξψηεο
ξπζκίζεηο πνπ βιέπνπκε αθνξνχλ γηα ην αλ ζα ππάξρεη ε θπιηφκελε πξνβνιή
θσηνγξαθηψλ (slideshow) θαη γηα ην πφζεο θσηνγξαθίεο ζα έρεη. Γελ αιιάδνπκε
ηηο ξπζκίζεηο απηέο θαη πξνρσξάκε ζην „Slide 1‟ πνπ είλαη γηα ηελ πξψηε εηθφλα
πνπ ζα δείρλεη. Αλεβάδνπκε ηελ επηζπκεηή εηθφλα θαη ζην θνπηάθη πνπ γξάθεη
„Slide caption‟ αιιάδνπκε ην θείκελφ ηνπ ζε „Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο‟ θαη
ζην θνπκπί „Slide button link‟ βάδνπκε ηνλ ζχλδεζκν (http://www.uniwa.gr/) φπνπ
ζα νδεγεζεί ν ρξήζηεο εάλ παηήζεη ην θνπκπί. πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη
γηα ηηο επφκελεο εηθφλεο θαη απνζεθεχνπκε κε ην „SAVE CHANGES‟. Σέινο, ζηελ
θαξηέια „Footer Blocks‟ ζα αιιάμνπκε ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο
ηεο ζειίδαο (footer). ην „Block 1‟, ζπκπιεξψλνπκε έλα ζρεηηθφ θείκελν γηα ηελ
ζρνιή ζην „Footnote‟. ην επφκελν θνκκάηη, ζβήλνπκε θαη πξνζζέηνπκε ηνπο
ζσζηνχο ππεξζπλδέζκνπο έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα νδεγνχληαη ζηηο πιεξνθνξίεο
ηεο ζρνιήο θαη ζπλερίδνπκε ζην επφκελν θνκκάηη ην νπνίν αθνξά ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σα ππνζηεξηδφκελα κέζα είλαη ην Facebook, ην Twitter, ην
Google+ θαη ην Pinterest. Καζψο ζηελ παξνχζα ζηηγκή ε ζρνιή καο δηαζέηεη κφλν
ινγαξηαζκφ ζην facebook, ζπκπιεξψλνπκε κφλν απηφλ θαη ζηα ππφινηπα απιά
νδεγνχκε ηνπο ρξήζηεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ πιαηθφξκσλ απηψλ. Δλ ζπλερεία,
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ζηελ επφκελε θαξηέια ζα αθαηξέζνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ήδε
εθεί θαζψο δελ καο είλαη απαξαίηεηεο. πλερίδνπκε ζηελ ηειεπηαία θαξηέια αθνχ
απνζεθεχζνπκε θαη ηελ αιιαγή απηήλ. ην ηειεπηαίν θνκκάηη ζπκπιεξψλνπκε ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ζρνιήο θαη ζηελ ζπλέρεηα απνζεθεχνπκε ηηο αιιαγέο.
Παξαθάησ θαίλεηαη ε εηθφλα ηνπ „Site Home‟ κε ηηο κεηαβνιέο απηέο θαη ζηελ
ζπλέρεηα ε πξνβνιή ηνπ καζήκαηνο φηαλ ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επεμεξγαζία ηνπ
καζήκαηνο.

Δηθφλα 4.4.10 : ειίδα Site Home ηνπ ζέκαηνο Eguru
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Δηθφλα 4.4.11 : Πξνβνιή Μαζήκαηνο κε Δλεξγή ηελ επεμεξγαζία καζήκαηνο
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To ζέκα „Eguru‟ αληεπεμέξρεηαη εληειψο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο κηαο
ζρνιήο πξνζθέξνληαο έλα ελδηαθέξνλ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ζε φινπο ηνπο
ρξήζηεο ηνπ, αιιά θαη δίλνληαο πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα πξνζαξκνγή θαη
επεμεξγαζία. Απνηειεί έλα νηθείν θαη θηιηθφ ΓΜ κε ζσζηά δνκεκέλεο ηηο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί εχθνια λα βξεη θαη λα
κάζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο.
Σν ηειεπηαίν ζέκα πνπ ζα δνθηκάζνπκε νλνκάδεηαη „Academi‟ θαη νη δπλαηφηεηέο
ηνπ ζπκίδνπλ ην πξνεγνχκελφ καο ζέκα αθνχ θαη ζε απηφ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα
γηα επεμεξγαζία πνιιψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Κηλείηαη ζε αθαδεκατθφ χθνο θαη ζε
πξάζηλνπο ηφλνπο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
κάζεζεο ζπλδπάδνληαο κία φκνξθε ζειίδα κε ηελ εχθνιε θαη ζαθή πινήγεζε.
Αθφκε, απνηειεί έλα πξνζαξκνδφκελν ζέκα αλάινγα κε ηελ ζπζθεπή πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ην επηζθεθηνχκε ρσξίο λα „θφβνληαη‟ θνκκάηηα ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ. Η πινήγεζή ηνπ είλαη φκνηα κε απηήλ ηνπ ζέκαηνο „Boost‟ θαη
βαζίδεηαη πάλσ ζην παιηφηεξν ζέκα ηνπ Moodle κε φλνκα „Bootstrapbase‟. Καη
εδψ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζνπκε ην ινγφηππφ ηνπ, ηα πιαίζηα θαη
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο (header θαη footer)
θαη γεληθά λα ην ηξνπνπνηήζνπκε ψζηε λα γίλεη πην ρξήζηκν θαη θηιηθφ πξνο ηνπο
ρξήζηεο ηνπ. Οη ξπζκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ κφλν απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή θαη βξίζθνληαη ζην Dashboard / Site administration / Appearance /
Themes / Academi. ηελ θαξηέια πνπ αθνξά ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο (general),
αιιάδνπκε ην ινγφηππν κε ην ινγφηππν ηεο ζρνιήο καο θαη απνζεθεχνπκε ηελ
αιιαγή απηήλ. πλερίδνπκε ζηελ επφκελε θαξηέια (Slide show) πνπ αθνξά ηελ
ελαιιαζζφκελε πξνβνιή εηθφλσλ (slide show) ζηελ αξρηθή ζειίδα (Site home).
Αιιάδνπκε ην θείκελν θαη ηηο εηθφλεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε
ζην πξνεγνχκελφ καο ζέκα θαη απνζεθεχνπκε θαη πάιη. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία
θαξηέια αιιάδνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο πνπ
αθνξνχλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζρνιή, θάπνηνπο ππεξζπλδέζκνπο γηα
πιεξνθνξίεο θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε θνκβηθά ζεκεία θαη ηέινο ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο καδί κε δηάθνξεο ζπληνκεχζεηο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
πνπ αθνξνχλ ηελ ζρνιή. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε θάπνηα απφ απηά δελ
ππάξρεη αληίζηνηρνο επίζεκνο ινγαξηαζκφο ηεο ζρνιήο καο, ε ελέξγεηα πνπ
εθηειείηαη φηαλ παηεζνχλ είλαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα
απηψλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη φρη ζπγθεθξηκέλα ζε ινγαξηαζκφ ηεο
ζρνιήο. Παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ νη επηινγέο ησλ πιαηθνξκψλ απηψλ είλαη
πεξηνξηζκέλεο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ην YouTube ζην νπνίν ε ζρνιή δηαηεξεί
ινγαξηαζκφ. Σν πξφβιεκα απηφ ζα ιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην (Κεθάιαην 5) κε
ηελ πξνζζήθε ελφο πξνζζέηνπ (plug-in) γηα ηελ αλάγθε απηήλ. Αθνχ νινθιεξσζεί
ε επεμεξγαζία θαη ηεο ηειεπηαίαο θαξηέιαο απνζεθεχνπκε θαη πάιη ηηο αιιαγέο θαη
παξαηεξνχκε φηη αιιάδεη θαη ε γξακκή ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο καο πνπ
αθνξά ην ηειέθσλν θαη ην mail επηθνηλσλίαο. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηηο
αιιαγέο απηέο ζηελ αξρηθή ζειίδα πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ πιαηθφξκα
απηήλ φπνπ ζην επάλσ κέξνο βξίζθεηαη ην slide πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε
πεξηνξηζκέλν ρψξν λα πξνβάινπκε πνιιέο εηθφλεο ζρεηηθά κε ηελ ζρνιή καο. Σν
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πεξηβάιινλ απηφ είλαη φκνην κε εθείλν ηνπ „Site home‟ φηαλ ζπλδεζνχκε θαη
νδεγεζνχκε ζε απηφ απφ ην menu.

Δηθφλα 4.4.12 : Αξρηθή Δηθφλα Πξηλ ηελ χλδεζε (Log in)
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πλδεφκαζηε κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη (Stu dent)
γηα λα δνθηκάζνπκε ηελ πξνβνιή θάπνηνπ καζήκαηνο θαη ζην ηειεπηαίν ζέκα
απηφ, θαη νδεγνχκαζηε ζην κάζεκα πνπ έρεη εγγξαθηεί. Παξαθάησ βιέπνπκε ην
κάζεκα απηφ.

Δηθφλα 4.4.13 : Πξνβνιή Μαζήκαηνο κε ζέκα „Academi‟
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Σέινο, βιέπνπκε ην course απηφ ζηελ παξαθάησ εηθφλα, φηαλ επηιέμνπκε λα
ελεξγνπνηεζεί ε επεμεξγαζία ηνπ επηιέγνληαο ην γξαλάδη πνπ βξίζθεηαη ζην δεμί
κέξνο δίπια απφ ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή.

Δηθφλα 4.4.14 : Πξνβνιή Μαζήκαηνο κε Δλεξγή ηελ επεμεξγαζία καζήκαηνο
Δέσποινα Ν. Ξανθού
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Να ηνλίζνπκε φηη ε εηθφλα απηή απνηειεί θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο πξνβνιήο
θαζψο ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε ιφγσ ησλ πνιιψλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Σν
„Academi‟ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθαξκνζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηηο αλάγθεο κηαο ζρνιήο πξνζθέξνληαο φρη κφλν έλα φκνξθν γξαθηθφ πεξηβάιινλ
αιιά θαη ιεηηνπξγηθφ. Όπνην ζέκα θαη λα επηιέμνπκε πξέπεη θαη λα επηιεγεί σο
ζέκα θαη γηα φιεο ηηο άιιεο ζπζθεπέο φπσο ην θηλεηφ ή ηνλ ππνινγηζηή ηακπιέηα
(tablet). Απηφ γίλεηαη ζην ζεκείν φπνπ επηιέγνπκε ζέκα γηα ηελ ζειίδα καο
δίλνληαο αθξηβψο απφ θάησ ηελ επηινγή θαη γηα ηηο άιιεο ζπζθεπέο. Δπηιέρηεθε ην
ζέκα „Eguru‟ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.

Δηθφλα 4.4.15 : Δπηινγή Θέκαηνο „Eguru‟ γηα Όιεο ηηο πζθεπέο
Δέσποινα Ν. Ξανθού
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Μία ηειεπηαία θαη ηειηθή ξχζκηζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ εκθάληζε ηεο
πιαηθφξκα καο, είλαη λα νξίζνπκε έλα δηθφ καο ραξαθηεξηζηηθφ εηθνλάθη πνπ ζα
εκθαλίδεηαη πάλσ ζηελ ελεξγή θαξηέια ζηνλ πεξηεγεηή καο, φηαλ ζα
εηζεξρφκαζηε κέζα ζην moodle. Κάζε ηζηνζειίδα πνπ επηζθεπηφκαζηε θαη θάζε
ζέκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, έρεη ην δηθφ ηνπ ηέηνην εηθνλάθη πνπ νλνκάδεηαη favicon
θαη βξίζθεηαη ζην κνλνπάηη C:\ xampp\ htdocs\ moodle\ theme\ Eguru\pix. Πήξε ην
φλνκά ηνπ απφ ηελ έλσζε ησλ ιέμεσλ favorite icon, θαη απνηειεί απαξαίηεην θαη
βαζηθφ ζηνηρείν ζε θάζε ηζηνζειίδα πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγφηππφ ηνπο εθεί. πρλά είλαη θνκκάηη ηεο πξνψζεζεο κηα
κάξθαο θαζψο „εθπαηδεχεη‟ ην κάηη ζην λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζπζρεηίδεη ην
ζπγθεθξηκέλν ινγφηππν κε ην φλνκα ή ην site ηεο εηαηξείαο. Σν moodle
ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ favicon ζε θάζε ζέκα ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνπο
δεκηνπξγνχο ησλ θάζε themes θαη είλαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ favicon ηνπ
ζέκαηνο. Πξηλ ηελ αιιαγή, ην ζέκα Eguru είρε ην εηθνλάθη πνπ θαίλεηαη παξαθάησ:

Δηθφλα 4.4.16 : Αξρηθφ favicon

Γηα λα ην αιιάμνπκε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην εηδηθφ πξφγξακκα γηα λα
κεηαηξαπεί θαη πάιη ζε αξρείν ηχπνπ .icon. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ,
κεηαθεξφκαζηε ζηνλ ηζηφηνπν „www.favicon-generator.org‟ πνπ απνηειεί κηα
ζειίδα γηα δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο εηθφλαο, θαη αθνχ αλεβάζνπκε ηελ επηζπκεηή
εηθφλα ηελ δεκηνπξγνχκε ζε δηάζηαζε 16x16 px θαη ηελ απνζεθεχνπκε. Μαδί κε
ηελ εηθφλα καο δίλεηαη θαη έλαο θψδηθαο ζε html ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ηνλ
ηνπνζεηήζνπκε ζην „header‟ ελφο html αξρείνπ γηα λα εθαξκνζηεί ζηε ζειίδα καο.
Όηαλ δεκηνπξγήζνπκε ην λέν καο αξρείν, αληηθαηαζηνχκε ην παιηφ εηθνλάθη κε ην
αξρείν πνπ δεκηνπξγήζακε δίλνληάο ηνπ ην φλνκα „favicon‟. Η αιιαγή έρεη γίλεη
επηηπρψο. Μπαίλνπκε ζηελ πιαηθφξκα καο γηα λα ηελ δνχκε αιιά παξαηεξνχκε
φηη ην εηθνλάθη απηφ δελ έρεη αιιάμεη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε παιηά ξχζκηζε έρεη
απνζεθεπηεί εζσηεξηθά ζηνλ πεξηεγεηή θαη ηνλ server γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο αιιά
θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο. Η „κλήκε‟ απηή γλσζηή σο cache πξέπεη λα
δηαγξαθηεί έηζη ψζηε λα εκθαληζηεί ην λέν favicon. Γηα λα γίλεη απηφ, ζπλδεφκαζηε
σο δηαρεηξηζηήο θαη θαηεπζπλφκαζηε ζην Site Administration / Appearance /
Themes / Theme Settings θαη εθεί βξίζθνπκε ην ζεκείν πνπ γξάθεη „Theme
designer mode‟ θαη ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη δίπια ζε απηφ θαη απνζεθεχνπκε ηηο
αιιαγέο. Αλαλεψλνπκε ηελ ζειίδα θαη βιέπνπκε φηη εκθαλίδεηαη ην λέν εηθνλάθη
φπσο βιέπνπκε παξαθάησ.

Δηθφλα 4.4.17 : Νέν favicon

Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ εηθφλα απηήλ ζε φια ηα ζέκαηα.
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4.5 ύλδεζε ζειίδαο Moodle κε social media
Σα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπο θαηάθεξαλ
λα γίλνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Η θαζεκεξηλή
ρξήζε ηνπο απνηειεί κεραληθή πιένλ θίλεζε αθνχ είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ
θάζε ζπζθεπή κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Η δχλακή ηνπο είλαη ηεξάζηηα θαη κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί πηα γηα ιφγνπο πέξα απηήο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Οη ιφγνη
απηνί πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζπκθέξνλ θαη ηνλ ζθνπφ απηνχ πνπ ηελ θαηέρεη.
Δίηε γηα ιφγνπο κάξθεηηλγθ είηε γηα ελεκεξσηηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο, ε
ρξήζε ηνπο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηεξάζηηα απνηειέζκαηα. Γηα αθξηβψο απηήλ ηελ
αηηία, ε χπαξμε θαη θπξίσο ε ζπλερήο ελεξγή παξνπζία ζε δηάθνξα θνηλσληθά
κέζα δηθηχσζεο είλαη απηνλφεηε γηα θάζε επηρείξεζε, εηαηξία, ή νξγαληζκφ. Αθφκε
θαη ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη δήκνη δελ κέλνπλ άπξαγνη ζηελ ηάζε απηήλ, θαη
θξνληίδνπλ λα έρνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ζε πνιχ
δεκνθηιήο πιαηθφξκεο φπσο εθείλεο ηνπ facebook. Η ζρνιή καο δηαηεξεί έλαλ
ηέηνην ινγαξηαζκφ κε φλνκα „Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο / University of West
Attica‟ ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ θνηηεηέο ε νπνίνη θξνληίδνπλ γηα ηελ
ζπλερή ελεκέξσζε ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο κε ζέκαηα ζρνιήο ή ηερλνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Αθφκε, ππάξρνπλ θαη άιιεο πιαηθφξκεο φπσο ην YouTube (ΑΔΙ
Πεηξαηα ΣΣ OpenCourseware & Live Streaming) θαη ην Moodle (Πιαηθφξκα
Μαζεκάησλ AEΙ Πεηξαηά TT) ζηα νπνία ππάξρεη επίζεκε παξνπζία ηεο ζρνιήο
καο κε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θαη ελεκεξσηηθά βίληεν θαη πιηθφ γηα λέα θαη
καζήκαηα ή κε ηεο ζρνιήο.
Η πιαηθφξκα πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο φπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ, δελ έρεη θάπνην ζχλδεζκν ή θάπνην θνπκπί ψζηε ν ρξήζηεο
παηψληαο ην λα κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα ηνπ YouTube ψζηε λα εμεξεπλήζεη θαη ην
θαλάιη απηφ. Σν πξφβιεκα απηφ παξαηεξείηαη ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο
πνπ εθαξκφζηεθε φπνπ παξφιν ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε
ζε δηάθνξα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο, ην YouTube δελ είλαη έλα απφ απηά. Γηα
λα ην ιχζνπκε απηφ, ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε επηπξφζζεην θψδηθα html
κέζα ζηελ ζειίδα ηνπ moodle ψζηε λα ππάξρεη έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην πνπ λα καο
θαηεπζχλεη ζην θαλάιη απηφ. Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη αλ ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ
ηνπ, λα θαηεπζπλζεί ζην “Site administration” θαη έπεηηα απφ ην “Appearance” λα
παηήζεη “Additional HTML” . Δθεί ζα απαηηεζνχλ θάπνηεο πνιχ βαζηθέο γλψζεηο
html γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ππεξζπλδέζκνπ πάλσ ζε εηθφλα. Αξρηθά ζα πξέπεη
λα βξεζεί ε θαηάιιειε εηθφλα απηή, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο νπηηθφ θνπκπί,
ψζηε ν ρξήζηεο λα θαηαιαβαίλεη φηη παηψληαο ην ζα νδεγεζεί ζην YouTube.
Έπεηηα ζην πξψην θνπηάθη, φπνπ αθνξά ηνλ πξφζζεην θψδηθα πνπ ζα
εθαξκνζηεί ζην ζεκείν κέζα ζην header, πξέπεη λα κπεη ν θψδηθάο καο. Αξρηθά,
ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν breaking points, δειαδή ηελ ιέμε „<br>‟ ψζηε ε εηθφλα
καο λα εκθαληζηεί θάπνηα θελά ρακειφηεξα απφ ην ζεκείν ηνπ header θαη λα
ππάξρεη έλα επηζπκεηφ θελφ. ηελ επφκελε ζεηξά, μεθηλάκε λα γξάθνπκε ην
πξφηππν γηα δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ „<a href=‟ θαη ζηελ
ζπλέρεηα ην κνλνπάηη ηνπ θαλαιηνχ ζην YouTube πνπ ζέινπκε λα νδεγείηαη
φπνηνο ην παηήζεη. Δπεηδή ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθφλα θαη φρη θάπνηα
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ιέμε πξέπεη επίζεο λα πξνζζέζνπκε θαη ην „<img src=‟ θαη λα επηθνιιήζνπκε ην
κνλνπάηη ηεο εηθφλαο πνπ επηζπκνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νπνία βξήθακε
πξνεγνπκέλσο. Γηα λα νξίζνπκε εκείο ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο απηήο θαζψο θαη ην
ζεκείν ζην νπνίν ζα εκθαληζηεί πάλσ ζηε ζειίδα καο δελ αξθεί κφλν απηφο ν
θψδηθαο. Μαδί κε ην κνλνπάηη ηεο εηθφλαο, ζπκπιεξψλνπκε θαη ηνλ εμήο θψδηθα
„align="right" style="width:60px;height:60px;‟. Σν „align‟ νξίδεη ζε πνην ζεκείν ζηελ
γξακκή ηεο ζειίδαο ζα „ζηαζεί‟ ε εηθφλα. Σν „style‟ νξίδεη ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο
απηήο. Σν χςνο, ην πιάηνο, ην φξην γχξν ηεο θαη πνιιά αθφκε. Χο κνλάδα
κέηξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην εηθνλνζηνηρείν (pixel) εθφζνλ κηιάκε γηα ειεθηξνληθή
κνλάδα εκθάληζεο εηθφλαο ζηελ νζφλε. Σέινο, δειψλνπκε ην „θιείζηκν‟ ηνπ
θψδηθά καο κε ηελ ρξήζε ηνπ „</a>‟. Απνζεθεχνπκε κε ην „SAVE CHANGES‟ θαη
παξαηεξνχκε φηη ζην πάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο έρεη πξνζηεζεί κηα ιεπθή γξακκή
κε ην ζήκα ηνπ YouTube ζην δεμί κέξνο ην νπνίν φηαλ ην παηάκε θαηεπζπλφκαζηε
ζην επίζεκν θαλάιη ηεο ζρνιήο ζηελ πιαηθφξκα απηήλ. Παξαθάησ βιέπνπκε θαη
ηελ γξακκή κε ην εηθνλίδην.

Δηθφλα 4.5.1 : Γεκηνπξγία Τπεξζπλδέζκνπ Πιαηθφξκαο YouTube

Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξακε λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
λέν θνπκπί κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζέκαηνο ηνπ moodle
ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν ή ηδηαίηεξεο γλψζεηο. Δίλαη εκθαλή θαη μεθάζαξν ζε θάζε
ρξήζηε πνπ ζα εηζέξζεη ζηελ πιαηθφξκα καο, φηη παηψληαο ην εηθνλάθη απηφ, ζα
κεηαβεί ζηελ αληίζηνηρε απεηθνληδφκελε πιαηθφξκα. Σελ ίδηα δηαδηθαζία ζα
κπνξνχζακε λα ηελ θάλνπκε θαη γηα άιιεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ζέκαηνο.
Δίλαη ζεκαληηθφ θάζε ηζηνζειίδα, νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ, λα δηαηεξεί κηα
παξνπζία ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ψζηε λα δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ λα καζαίλεη θαη λα αθνινπζεί θάζε ελέξγεηα.
Μαζεηέο θαη θνηηεηέο, ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά θαη γηα πνιιέο ψξεο ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ελεκέξσζε ή γηα ςπραγσγία. Πάλσ ζε απηήλ ηελ
ζπλήζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί, ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα ζέιεζαλ λα
πξνζειθχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα θξαηήζνπλ κηα επαθή πέξα απφ ηα φξηα
ηνπ ηδξχκαηνο.
Άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media πξνο φθεινο ηνπο, δεκηνπξγψληαο
αθαδεκατθά πξνθίι θαη αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζπλνκηιήζνπλ άκεζα κε ηνλ
θαζεγεηή ηνπο γηα απνξίεο, γηα εξγαζίεο ή θαη γηα θάπνηα ελεκέξσζε σο πξνο ηηο
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δηαιέμεηο ηνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε ζρέζε θαζεγεηή-θνηηεηή λα γίλεη πην
νπζηψδεο θαζψο ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία θαη αληαπφθξηζε θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο. Βέβαηα, παξνπζία ζηα ΜΚΓ δελ έρνπλ κφλν νη εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη ηα
ηδξχκαηα ηα ίδηα. ρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα δηαηεξνχλ έλα ελεξγφ πξνθίι
ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο. Απφ εθεί, ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα
νπνηαδήπνηε αιιαγή, έλαξμε καζεκάησλ, εγγξαθέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο
αθνξνχλ. Πξνσζνχλ ηηο εθδειψζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αιιά θαη ηα
επηηεχγκαηα ησλ δαζθάισλ, ησλ θαζεγεηψλ ή ησλ καζεηψλ ψζηε λα γίλεη γλσζηφ
ζην επξχ θνηλφ.
Κάπνηα παξαδείγκαηα ελεξγήο παξνπζίαο ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο δηθηχσζεο
είλαη ην παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ην νπνίν δηαηεξεί ινγαξηαζκφ ζε δηάθνξα ΜΚΓ
φπσο ην twitter, ην facebook, ην LinkedIn, ην YouTube, ην Moodle, ην Instagram
θαη ην Google+. Έλα αθφκε παλεπηζηήκην κε πνιιά δηαδηθηπαθά πξνθίι, είλαη ην
παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, κε ινγαξηαζκνχο ζε ελληά δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δεκνθηιέζηεξεο φπσο ην
twitter, ην facebook, ην YouTube θαη ην Moodle.
ηα κέζα απηά, πξνβάιινληαη εθδειψζεηο, αλαθνηλψζεηο, λέα ησλ ηδξπκάησλ
απηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθά βίληεν ή εηθφλεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα
θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θηιηθή θαη άκεζε
ζρέζε κεηαμχ ηνπο. θνπφο ησλ ηδξπκάησλ είλαη φρη απιά λα ελεκεξψζεη, αιιά
λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο καζεηέο κία αλάγθε θαη ηελ επηζπκία λα αθνινπζνχλ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ γηαηί απνηειεί θάηη ρξήζηκν γηα απηνχο. Έλα εξγαιείν
απαξαίηεην ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αιιά θαη ζηελ θνηηεηηθή ηνπο δσήο.

5.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Σν δηαδίθηπν θέξλνληαο πνιιέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ
θαηάθεξε λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο σο
πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Απνηέιεζε κηα „αλάζα‟ ζηνπο
καζεηέο πνπ βξίζθνληαη απνκαθξπζκέλνη θαη απνκνλσκέλνη απφ θάζε είδνπο
ζρνιείνπ θαη εθπαίδεπζεο δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία γηα κηα απνκαθξπζκέλε
δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε.
Ιζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο, έγηλαλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θάζε επηρείξεζεο,
νξγαληζκνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαζψο θξφληηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα
ειεθηξνληθή παξνπζία ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο.
Η επηινγή ηνπ ηξφπνπ πξνβνιήο αιιά θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην
πεξηβάιινλ κηαο ηζηνζειίδαο, απνηειεί θξηηήξην γηα ην πφζν εχρξεζηε θαη
ζπλεπψο, πφζν δεκνθηιήο θαη ρξήζηκε ζα γίλεη ζην κέιινλ. Παξαθάησ βιέπνπκε
ηνλ πίλαθα ζχγθξηζεο ησλ ζεκάησλ σο πξνο ην πφζν δεκνθηιή είλαη αιιά θαη σο
πξνο ην πφζα site ηα πξνηηκνχλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ.
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Πίλαθαο 5.1 : χγθξηζε Θεκάησλ

Μεηά απφ δνθηκέο δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ζπλερή ρξήζε, θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ζέκαηα πνπ είλαη ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ θαη λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο απαηηήζεηο κηαο ζρνιήο απνηεινχλ ηα
ζέκαηα „Eguru‟ θαη „Academi‟. πλδπάδνπλ ην φκνξθν θαη μερσξηζηφ πεξηβάιινλ
κε ην ιεηηνπξγηθφ πξνζθέξνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε θαη έλα
νξγαλσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ. Λφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο γηα
πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο ηνπο, μερσξίδνπλ θαη πξνζθέξνπλ έλα κνληέξλν
πεξηβάιινλ ηζάμην ηεο ζρνιήο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.
Σν ζέκα ην νπνίν ζα πξφηεηλα σο λέν ζέκα ηεο ζρνιήο καο, απνηειεί ην ζέκα
„Eguru‟ θαζψο απηφ πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο σο πξνο ηα ρξψκαηα αιιά
θαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ. Μπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα πην
αληηπξνζσπεπηηθή ζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ειθχνληαο θάζε ρξήζηε. Η επηινγή απηή
απνηειεί πξνζσπηθή άπνςε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηηο πξνηηκήζεηο θάπνηνπ
άιινπ ρξήζηε.
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ


























www.capterra.com
www.learndash.com
www.quora.com
www.interaction-design.org
www.uxlab.gr
www.yoast.com
www.grow-digital.gr
www.theglobe.com
www.moodle.org
www.eclass.sch.gr
www.apachefriends.org
www.mysql.com
httpd.apache.org
dictionary.cambridge.org
acronyms.thefreedictionary.com
www.udemy.com
www.thefreedictionary.com
support.mozilla.org
www.phpmyadmin.net
web2.uconn.edu
www.favicon-generator.org
https://docs.moodle.org/35/en/Favicon
www.wikipedia.org
http://www.ox.ac.uk/
https://www.unic.ac.cy
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