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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε την σχεδίαση και την υλοποίηση 

µιας πλατφόρµας δηµιουργίας ερωτηµατολογίων η οποίο θα αφορά όλους 

όσους θέλουν να δηµιουργήσουν τα δικά τους ερωτηµατολόγια (pool/survey). 

Στόχος είναι να µπορέσουν να δηµιουργήσουν όσο το δυνατόν µε ποιο απλό 

τρόπο survey από τον χρήστη/συγγραφέα ο οποίος δεν έχει την εξειδικευµένη 

γνώση πάνω στον προγραµµατισµό προσφέροντας του µια ιδιαίτερα φιλική 

πλατφόρµα.  

Το σύστηµα δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα διαχείρισης 

περιεχοµένου Joomla και τις τεχνολογίες προγραµµατισµού php, βάσεις 

δεδοµένων MySQL, τα οποία τα συνδυάζει ως πακέτο το xampp.  

Στο πρώτο µέρος ξεκινάει η ανάλυση του συστήµατος. Αναφέρονται οι κύριες 

απαιτήσεις που τέθηκαν αρχικά, τους στόχους που πετυχαίνει το σύστηµα, 

την λειτουργικότητα καθώς επίσης και τις δυνατότητες που έχουν οι χρήστες. 

Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί ο σχεδιασµός του συστήµατος. Αναφέρονται 

οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν καθώς επίσης και πως σχεδιάστηκε το 

σύστηµα. 

Υπάρχουν και κάποια θέµατα για µελλοντική ανάπτυξη και επέκταση του 

προϊόντος, τα οποία το καθιστούν αρκετά ανταγωνιστικό και βελτιώνουν την 

απόδοσή του. Περισσότερα σχετικά µε τις προτεινόµενες επεκτάσεις του 

συστήµατος αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, στην υποενότητα 4.2 "Θέµατα για 

περαιτέρω ανάπτυξη". 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας η 

οποίο επιτρέπει στον χρήστη να δηµιουργήσει το δικό του ερωτηµατολόγιο, να 

δει τα αποτελέσµατα και να τα εξάγει σε ψηφιακή µορφή. Οι εγγεγραµµένοι 

χρήστες θα µπορούν να δηµιουργούν το δικό τους ερωτηµατολόγιο µε απλά 

κλικ, κάνοντας απλά επιλογές ανάµεσα σε µια πληθώρα επιλογών και έτσι θα 

δηµιουργούν τα δικά τους ερωτηµατολόγια, ανάλογα µε το θέµα τους, µε απλό 

και εύκολο τρόπο.  

Η πλατφόρµα θα στηθεί εξολοκλήρου σε περιβάλλον Joomla (Σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα γραµµένο σε php και mysql), 

Επίσης θα χρησιµοποιηθούν αρκετά εργαλεία (components, modules και 

Plugins) προκειµένου η πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης να πάρει την τελική 

της µορφή. 

 

Χρήστες 

Χρήστες της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρµας θα µπορούσαν να είναι, 

οποιοσδήποτε χρήστης θέλει να δηµιουργήσει το δικό του ερωτηµατολόγιο µε 

απλό και εύκολο τρόπο. Έχοντας αυτό σαν δεδοµένο, θα βοηθήσει στην 

καλύτερη σχεδίαση και προσέγγιση του συστήµατος ώστε να είναι πιο 

αποτελεσµατικό και πιο εύχρηστο. 

   

Στόχοι Χρηστών 

Προκειµένου να γίνει µια καλύτερη προσέγγιση της σχεδίασης και υλοποίησης 

του συστήµατος, θα πρέπει πρώτα να αναλυθούν οι στόχοι που θα 

επιτυγχάνουν οι χρήστες χρησιµοποιώντας την παρούσα διαδικτυακή 

πλατφόρµα.  Ο κύριος στόχος που θέλουν να επιτύχουν οι χρήστες είναι η 

δηµιουργία ερωτηµατολογίων µε σκοπό την συλλογή δεδοµένων που θα τους 

βοηθήσουν σε κάποια έρευνα τους. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός, θα πρέπει να τεθούν αναλυτικά οι απαιτήσεις αλλά πριν τεθούν 

αναλυτικά οι απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνει µια λεκτική περιγραφή των 
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βασικότερων λειτουργιών. Εποµένως για να τρέξει σωστά το σύστηµα θα 

πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

• Κάθε χρήστης θα χρησιµοποιεί ένα µοναδικό προφίλ. Το προφίλ αυτό 

θα αποτελεί στην ουσία την «βιτρίνα» του, εκεί θα µπορεί να 

δηµιουργεί τα ερωτηµατολόγια του, να τα έχει σε µια λίστα για όσα έχει 

κάνει και να επιλέγει ποια θα είναι ορατά και για πόσο καιρό θα µπορεί 

κάποιος να συµµετάσχει στην συµπλήρωση του αποστέλνω ντας τα µε 

email. 

• Κάθε οµάδα «group» θα έχει έναν οι περισσότερους διαχειριστές οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία της οµάδας 

προσθέτοντας τους χρήστες στην οµάδα όπου θα έχουν δυνατότητα να 

κάνουν ερωτηµατολόγια από το front end περιβάλλον της joomla. 

• Οι χρήστες που δεν έχουν προφίλ δεν θα µπορούν να µπουν στο 

σύστηµα αλλά θα µπορούν να συµµετάσχουν σε συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων. 

Στην επόµενη ενότητα ακολουθούν αναλυτικά οι απαιτήσεις οι οποίες θα 

πρέπει να καλυφθούν προκειµένου το σύστηµα να είναι ολοκληρωµένο.  

 

Ανάλυση Απαιτήσεων 

Οι απαιτήσεις του συστήµατος προκύπτουν από τις ανάγκες των χρηστών και 

από τους στόχους του οποίους θέλουµε να πετύχουµε µε την διαδικτυακή 

πλατφόρµα ερωτηµατολόγιων. Πιο συγκεκριµένα, η πλατφόρµα θα πρέπει να 

πληροί  τις εξής απαιτήσεις οι οποίες χωρίζονται και σε δύο κατηγορίες: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

• Να γίνεται εγγραφή χρήστη/συγγραφέα 

• Να υπάρχει πάνελ διαχειρίσεις των ερωτηµατολογίων  

• Να µπορεί ο χρήστης/συγγραφέας να δηµιουργεί τα δικά του 

ερωτηµατολόγια. 

• Να µπορεί να εξάγει τα ερωτηµατολόγια  
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• ∆ηµόσια πρέπει να είναι µονό όσα ερωτηµατολόγια επιθυµεί κάποιος 

χρήστης/συγγραφέας να είναι προς συµπληρώσει. 

• Να υπάρχουν γενικές ρυθµίσεις για τον χρηστή (ρυθµίσεις απορρήτων 

και ασφάλειας προσωπικών στοιχείων) 

• Να υπάρχει αποσύνδεση χρήστη/συγγραφέα 

 

 

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

• Να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο 

• Το σύστηµα θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 24 ώρες τη µέρα 

• Το σύστηµα θα πρέπει να διατηρεί τα δεδοµένα του χρήστη/συγγραφέα 

ασφαλή 

• Η διεπαφή του συστήµατος θα πρέπει να µπορεί να είναι και στην 

αγγλική γλωσσά 
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Σχεδίαση της αρχικής σελίδας: 

Η αρχική σελίδα θα πρέπει να έχει µια λιτή εµφάνιση µε όσο το δυνατό 

λιγότερες επιλογές για να µην µπερδεύονται οι χρήστες έχοντας σαν δεδοµένο 

πως δεν θα είναι όλοι οι χρήστες γνώστες της πληροφορικής εφόσον 

πρόκειται για µια πλατφόρµα παραγωγής ερωτηµατολογίων (Κυρίως θα 

χρησιµοποιείται από άλλες ειδικότητες που δεν έχουν σχέση τόσο µε 

πληροφορική).  

Άλλο ένα στοιχείο που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η διπλή 

σχεδίαση της αρχικής σελίδας, η µια είναι για τα εγγεγραµµένα µέλη και η 

δεύτερη είναι για τους επισκέπτες. 

Στην πρώτη περίπτωση, η σχεδίαση είναι όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα 

µε τα εξής στοιχεία: 

• Το όνοµα της ιστοσελίδας πάνω αριστερά όπως είναι και τα 

περισσότερα λογότυπα των σύγχρονων ιστοσελίδων. 

• Ένα εξώφυλλο το οποίο θα αποτελείται από µια φωτογραφία και 

κείµενο καλωσορίσµατος. 

• Η φόρµα εισόδου/εγγραφής του χρήστη στα δεξιά. 
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Εικόνα 1 Main Page 

 

Στην δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή θα εισέρχεται στη σελίδα ένα 

εγγεγραµµένο µέλος, η ιστοσελίδα θα έχει την παρακάτω µορφή (layout) και 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Το λογότυπο της ιστοσελίδας πάνω αριστερά όπως είναι και τα 

περισσότερα λογότυπα των σύγχρονων ιστοσελίδων. 

• Ένα κείµενο καλωσορίσµατος αριστερά  

• Το κεντρικό µενού µε όλες τις βασικές επιλογές για τα ερωτηµατολόγια.  

• ∆εξιά το logn out 
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Εικόνα 2 Page Register Users 

 

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρµογής είναι 

όλα εργαλεία του Joomla εφόσον η υλοποίηση έγινε στην πλατφόρµα 

ανοιχτού κώδικα Joomla. Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται σε τρείς βασικές 

κατηγορίες, εργαλεία (components), ενθέµατα (modules) και προσθήκες 

(plugins). Συνήθως ένα component µπορεί να χρησιµοποιήσει ενθέµατα και 

προσθήκες προκειµένου να προβάλει κάποιο περιεχόµενο. Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

Joomla! Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοιχτού Κώδικα 

Το Joomla αποτελεί µια ιδανική λύση για την κατασκευή κάθε τύπου 

ιστοσελίδας καθώς οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πολλές και συνεχώς 

αυξάνονται µε νέα εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται από εξωτερικούς 

προγραµµατιστές. Αυτό είναι το µεγάλο όφελος που έχει µια πλατφόρµα 

ανοιχτού κώδικα. Επιτρέπει στον κάθε προγραµµατιστή να µπορεί να 

προγραµµατίσει το δικό του εργαλείο και να το χρησιµοποιεί σε κάθε 
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εφαρµογή ή ακόµα και να το διαθέσει µέσα από την επίσηµη ιστοσελίδα του 

Joomla (Joomla.org).  

Το Joomla προσφέρει δυο περιβάλλοντα, το περιβάλλον χρήστη (Font End 

User), δηλαδή αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες, και το διαχειριστικό 

περιβάλλον, αυτό δηλαδή που θα χρησιµοποιεί ο διαχειριστής προκειµένου 

να δηµιουργήσει και να παραµετροποιήσει τα εργαλεία προκειµένου να 

επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

 

SurveyForceDeluxe για Joomla 

Το SurveyForceDeluxe είναι εργαλείο το οποίο δίνει στον χρήστη όλα τα 

στοιχεία τα οποία χρειάζονται προκειµένου να δηµιουργηθεί µια πλατφόρµα 

στην οποία µπορεί ένας χρήστης/συγγραφέας να δηµιουργήσει το δικό του 

ερωτηµατολόγιο στο site, Front End δηµιουργία ερωτηµατολογίου. 

Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου είναι οι επιλογές του µενού  του 

οποίου βρίσκεται στο διαχειριστικό περιβάλλον και είναι στο κέντρο του 

παραθύρου. Οι επιλογές που προσφέρει είναι αρκετές όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα, για αυτό τον λόγο επιλέχτηκε µεταξύ άλλον παρόµοιων 

εργαλείων και ειδικότερα για την frond end διαχείριση που παρέχει κάνοντας 

ποιο εύκολη την δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου: 

 

Εικόνα 3 Menu Deluxe Survey 
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Όλες οι παραπάνω επιλογές είναι οι βασικές λειτουργίες καθώς επίσης κάθε 

µια από αυτές έχει πολλά υποµενού και επιµέρους επιλογές. Παρακάτω 

αναφέρονται και αναλύονται όλες οι επιλογές. 

 

3 Εφαρμογές Survey 

 

Αρκετές είναι οι web εφαρµογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για 

δηµιουργία Survey. Αυτές οι web εφαρµογές έχουν στόχο να απλοποιήσουν 

και να διευκολύνουν χρήστες οι οποίοι θέλουν να δηµιουργήσουν τα δικά τους 

survey χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις 

πληροφορικής. Οι ακόλουθες εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί µε διάφορους 

διαφορετικούς στόχους η κάθε µια, ώστε να προσφέρουν στο χρήστη την 

δυνατότητα δηµιουργίας Survey.  

Υπάρχουν παρόµοιες εφαρµογές στο εµπόριο, οι οποίες έχουν κοινό 

σκοπό µε την παρούσα εφαρµογή. Στην ακόλουθη ενότητα θα 

παρουσιαστούν οι παρόµοιες αυτές εφαρµογές, οι στόχοι τους, το αντικείµενό 

τους καθώς και οι λόγοι για τους οποίους είναι διαφορετική αυτή η εφαρµογή 

µε την παρούσα.  

 

1. SurveyPlanet 

 

Το SurveyPlanet προσφέρει ένα τεράστιο σύνολο δωρεάν εργαλείων για το 

σχεδιασµό έρευνας, τηn διανοµή της έρευνας online και την ανασκόπηση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας.  

 

Η εφαρµογή περιλαµβάνει: 

• Προσαρµοσµένα θέµατα 

• Φόρτωση εικόνων 

• Responsive Layout 

• Προειδοποιητικές ερωτήσεις 
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• ∆ιάφοροι τύποι ερωτήσεων 

• Ισχυρά εργαλεία 

Στην εφαρµογή η οποία παρουσιάζεται στην ενότητα αυτή δεν 

παρέχεται ένα εύχρηστό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει 

να καταναλώσει µεγάλο µέρος του χρόνου του για να καταλάβει το πως 

λειτουργεί. Καθώς και δεν είναι πλήρεις δωρεάν. Η φουλ έκδοση είναι 

20 δολάρια ανα µήνα. Αντίθετα, στην εφαρµογή η οποία αναπτύχθηκε 

για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, παρέχει ένα εύχρηστο και 

ευκολά κατανοητό µενού για την παραγωγή Survey..  

 

Εικόνα 4 SurveyPlanet 

 

 

 

 

2. Polldaddy 

 

Αυτή η εφαρµογή παρέχει πολλή απλές και όχι ικανοποιητικές υπηρεσίες 

για να χρησιµοποίηση κάποιος την κανονική έκδοση που παρέχει επιλογές 
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για την ενσωµάτωση µέσων από το YouTube, το Flickr, τους Χάρτες Google 

και άλλα. Να λάβετε τις απαντήσεις σας µέσω email ή RSS και να ορίσετε 

µια ηµεροµηνία ή ποσόστωση εισόδου για να κλείσετε αυτόµατα την έρευνα 

σας αυτόµατα αφού φτάσει σε αυτόν τον αριθµό. Αλλά το κόστος είναι 30 

δολάρια ανά µήνα. Η παρούσα εφαρµογή που αναπτύξαµε καλύπτει αυτές τις 

ανάγκες των χρηστών και είναι και δωρεάν και µε ένα εύχρηστο περιβάλλον 

 

 

Εικόνα 5 Polldaddy 

 

 

3. SurveyMethods 

 

Η εφαρµογή αυτή είναι παρόµοια µε την προηγούµενη εφαρµογή, 

µε τους ίδιους στόχους αλλά παρόµοιο περιβάλλον. Απλό δεν παρέχει 

την ενσωµάτωση µέσων από το YouTube, το Flickr, τους Χάρτες 

Google και άλλα. Το κόστος χρήσεις είναι 9 δολάριά ανά µήνα Το 

περιβάλλον της εφαρµογής αυτής παρουσιάζεται στην εικόνα που 

ακολουθεί: 
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Εικόνα 6 SurveyMethods 

 

Οι παραπάνω εφαρµογές µοιάζουν σε λογική µε την παρούσα εφαρµογή, 

αλλά έχουν διαφορετικό στόχο και κοινό στο οποίο απευθύνονται. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε χρήστη κάνει εγγραφή δωρεάν, χωρίς 

καµία χρέωση. Προσφέροντας του ένα απλοποιηµένο και εύκολο περιβάλλον 

µε κατανοητές οδηγίες για να συµπληρώνει και εν τέλει να δηµιουργήσει το 

δικό του survey.  
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4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

Εγκατάσταση Τοπικού Εξυπηρετητή (Local Server XAMPP) 

Τι είναι Xampp 

Το όνοµα του Xampp είναι ένα ακρωνύµιο των: 

• Χ (σηµαίνει cross-platform=που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρµες) 
• Apache HTTP Server 
• MySQL 
• PHP 
• Perl 

To XAMPP αποτελεί στην ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαµβάνει τις 

τελευταίες εκδόσεις του Apache, της PHP και της MySQL, ενώ περιλαµβάνει 

επίσης και άλλα τρία χρήσιµα εργαλεία, που θα χρειαστούµε στην συνέχεια 

(PhpMyAdmin, Filezilla Server, Mercury Mail). To XAMPP διατίθεται και αυτό 

δωρεάν από την σελίδα  https://www.apachefriends.org/index.html για 

διάφορα λειτουργικά συστήµατα (Linux, Windows ,Solaris ,Mac).  

Τώρα θα πρέπει να κατεβάσουµε το αρχείο XAMPP for Windows από την 

ιστοσελίδα: htps://www.apachefriends.org/index.html  

Επιλέγουµε το “XAMPP” όπως βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 7 Ιστοσελίδα Xampp 

 

Επιλέγουµε το “XAMPP for Windows” όπως βλέπουµε στην παρακάτω 

εικόνα. 

 

Εικόνα 8 Επιλογή XAMPP for Windows 

 

Επιλέγουµε από το XAMPP Windows 7.1.7  την επιλογή “exe” όπως 

βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 9 Κατέβασµα του exe αρχείου 

Επιλέγουµε save file και πατάµε οκ. Όταν κατέβει το αρχείο κάνουµε 

εγκατάσταση. 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω 

στο Select Component θα κάνουµε κλικ σε όλες τις επιλογές που έχει. Και 

µετά θα συνεχιστεί κανονικά η εγκατάσταση. 
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Εικόνα 10 Επιλογές xampp 
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Ακολούθως µα ζητά που θα γίνει η εγκατάσταση όπως φαίνεται και από την 

εικόνα που ακολουθεί. Επιλέγουµε στον τοπικό µας δίσκο σε ένα φάκελο 

xampp.  

 

Εικόνα 11 Εγκατάσταση xampp 

 

Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί ή εγκατάσταση του xampp, δηλαδή έχει φορτώσει 

όλη η µπάρα της εγκατάστασης θα κάνουµε από την έναρξη αναζήτηση για το 

control panel του xampp : 
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Εικόνα 12 Αναζήτηση consol xampp 

Πατάµε στο εικονίδιο XAMPP control panel και µας εµφανίζει την παρακάτω 

εικόνα. 
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Εικόνα 13 Xampp Control Panel 

 

Για να εκκινήσει τώρα ο apache server και η MySQL θα πρέπει να κάνουµε 

κλικ στα κουµπιά  start, θα πρέπει να πρασινίσουν και να µας εµφανίσει δίπλα 

και έναν αριθµό ο οποίος αναφέρεται στην πόρτα στην οποία τρέχει η κάθε 

µια από αυτές της υπηρεσίες όπως φαίνεται στη εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 14 Εκκίνηση υπηρεσιών xampp 

 

Στον περιηγητή µας πληκτρολογούµε localhost και πατάµε enter αν µας 

εµφανίσει την εικόνα που ακολουθεί τότε έχουµε εγκαταστήσει µε επιτυχία το 

xampp. 
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Ελάχιστες Απαιτήσεις Πλατφόρμας Joomla 

Προκειµένου να δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων καθώς και τα απαραίτητα 

αρχεία για να τρέξει το Joomla θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση της 

πλατφόρµας. Αυτή η διαδικασία γίνεται µε κάθε νέα ιστοσελίδα που θέλουµε 

να δηµιουργήσουµε σε αντίθεση µε άλλες πλατφόρµες όπως είναι το 

Dreamweaver όπου η εγκατάσταση της εφαρµογής γίνεται µια φόρα και µετά 

ακολουθεί η δηµιουργία της ιστοσελίδας.  

Το πρώτο βήµα είναι να κατεβάσουµε τα αρχεία της εφαρµογής από την 

επίσηµη ιστοσελίδα (www.joomla.org). Εφόσον δηµιουργούµε µια νέα 

ιστοσελίδα και δεν αναβαθµίζουµε κάποια υπάρχουσα, καλό είναι να 

κατεβάσουµε την τελευταία έκδοση του Joomla προκειµένου να έχουν 

διορθωθεί τυχόν προβλήµατα που µπορεί να είχαν προηγούµενες εκδόσεις. 

Τα αρχεία είναι σε συµπιεσµένη µορφή και θα πρέπει να αποσυµπιεστούν 

στον φάκελο όπου θα δηµιουργηθεί η εφαρµογή. 

 

Εικόνα 15 Ιστοσελίδα Joomla 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος (Minimum Requirements) για την 

εγκατάσταση και καλή λειτουργία του Joomla 3.X.X εµφανίζονται στην 

παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 16 Απαιτήσεις XAMPP 

Με την εγκατάσταση του XAMPP που κάναµε στην προηγούµενη ενότητα 

πληρούµε αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

µας τοπικά. Τώρα για να επιλέξουµε κάποιον HOST που θα φιλοξενήσει την 

ιστοσελίδα µας θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για 

το Joomla 3.x. Επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας το αν ο HOST µας 

παρέχει δυνατότητα Backup (αντίγραφα) και Recovery (ανάκτηση) καθώς και 

το πόσο συχνά πραγµατοποιούνται τα Backup και ο χρόνος που απαιτείται 

για να γίνει το recovery.   

 Εγκατάσταση του Joomla 3.x (Τοπικά) 

Αφού έχουµε κάνει εγκατάσταση του XAMPP και τρέχουν τα   Apache  και 

MySQL θα ξεκινήσουµε την εγκατάσταση του Joomla τοπικά στον υπολογιστή 

µας. 
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Εικόνα 17 Xampp Ενεργοποίηση υπηρεσιών 

Το πρώτο µας βήµα είναι να πάµε στην επίσηµη ιστοσελίδα του Joomla, να 

κατεβάσουµε την τελευταία έκδοση και µετά να αποθηκεύσουµε το αρχείο 

στον υπολογιστή µας. 

  

 

Εικόνα 18 Ιστοσελίδα joomla κάνουµε download Joomla 3.7.4 
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Εικόνα 19 Απωθήκευση joomla zip 

Τώρα βρίσκουµε που έχουµε αποθηκεύσει το συµπιεσµένο αρχείο, για 

παράδειγµα στον φάκελο λήψεις, και το αποσυµπιέζουµε (extract) στον 

φάκελο των εργασιών του XAMPP (htdocs) προκειµένου να τρέξει η 

διαδικασία της εγκατάστασης. Καλό είναι για δική µας ευκολία να κάνουµε µια 

συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας του φακέλου htdocs για να έχουµε 

άµεση επαφή και να µην ψάχνουµε στον C. 
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Εικόνα 20 ∆ηµιουργία συντόµευσης htdocs 

 

 

Εικόνα 21 Αποσυµπίεση zip file 

Μετά την αποσυµπίεση του αρχείου δηµιουργούνται αυτόµατα οι παρακάτω 

φάκελοι και αρχεία. 
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Εικόνα 22 Αρχεία φακέλου µετά την αποσυµπίεση 

Προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία της εγκατάστασης του Joomla, θα 

πρέπει να γράψουµε στον φυλλοµετρητή(Browser) την διαδροµή του φακέλου 

στον οποίο αποσυµπιέσαµε τα αρχεία του Joomla. Για την συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα είναι “localhost/survey”. Στην συνέχεια ανοίγει η πρώτη οθόνη 

εγκατάστασης του Joomla όπως φαίνεται και στην επόµενη εικόνα. 
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Εικόνα 23 Καρτέλα στοιχείων site 

Τα βασικότερα πεδία που θα πρέπει να συµπληρωθούν είναι: 

• Επιλογή γλώσσας 

• Όνοµα Ιστοσελίδας 

• Email διαχειριστή 

• Όνοµα εισόδου του διαχειριστή (username) 

• Κωδικός εισόδου του διαχειριστή (password) 

 

Μετά την συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων πατάµε το κουµπι “Next” 

και προχωράµε στην δεύτερη οθόνη ρυθµίσεων. Στην οθόνη αυτή γίνεται η 

σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων 
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Εικόνα 24 Ρυθµίσεις MySQL 

Τα βασικότερα πεδία τα οποία συµπληρώνουµε στην παραπάνω φόρµα είναι 

τα εξής: 

• Τύπος βάσης δεδοµένων 

• Όνοµα εξυπηρετητή (Host Name) 

• Όνοµα χρήστη 

• Κωδικός 

• Όνοµα βάσης δεδοµένων 

 

Έχοντας συµπληρώσει όλα τα πεδία πατάµε στο κουµπί “Next” όπου 

εµφανίζεται η τρίτη και τελευταία οθόνη ρυθµίσεων. Στην οθόνη αυτή 

µπορούµε να δούµε τις ξανά τις γενικές ρυθµίσεις πριν την ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης. Επίσης µια τελευταία επιλογή που δίνει το Joomla σε αυτή τη 
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φάση είναι η δυνατότητα εισαγωγής ενδεικτικού περιεχοµένου. Αυτό σηµαίνει 

πως η σελίδα δεν θα είναι κενή µόλις δηµιουργηθεί αλλά θα έχει κάποια 

βασικά άρθρα και µενού προκειµένου να ξεκινήσει ο χρήστης. Αυτή η επιλογή 

είναι πολύ χρήσιµη στους νέους χρήστες του Joomla. 

 

 

Εικόνα 25 Σύνοψη επιλογών 

Στην ίδια οθόνη εµφανίζονται και οι απαιτήσεις συστήµατος που έχει το 

Joomla προκειµένου να γίνει σωστά η εγκατάσταση. Οι απαιτήσεις αυτές 

φαίνονται στην επόµενη εικόνα.  
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Εικόνα 26 Κύριες απαιτήσεις 

Στην αριστερή στήλη εµφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που χρειάζεται να 

έχει ο εξυπηρετητής (server) προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του 

Joomla. Στην δεξιά πλευρά εµφανίζονται οι προτεινόµενες ρυθµίσεις για την 

βέλτιστη έκδοση του Joomla. 

Ακολουθεί το τελευταίο βήµα θα πρέπει να διαγραφούν τα αρχεία 

εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Επιπλέων παρέχει και την δυνατότητα να επιλέξουµε παραπάνω από µια 

γλώσσα για το site µας. Κλικ στο Remove installation folder. 
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Εικόνα 27 τελευταίο βήµα διαγραφή του φακέλου εγκατάστασης 

Εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές του Joomla, γίνει η διαγραφή του 

φάκελου εγκατάστασης και η εγκατάσταση είναι επιτυχής τότε δηµιουργούνται 

δύο περιβάλλοντα.  
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Εικόνα 28 Επιτυχής εγκατάσταση 

Το ένα είναι το περιβάλλον του χρήστη (Front End) και το άλλο είναι το 

περιβάλλον του διαχειριστή (Back End ή Admin Panel). Το πρώτο περιβάλλον 

είναι όλα όσα βλέπουν οι χρήστες που επισκέπτονται µια ιστοσελίδα ενώ το 

δεύτερο είναι το διαχειριστικό περιβάλλον στο οποίο γίνονται όλες οι 

παραµετροποιήσεις. 

Το περιβάλλον χρήστη (Font End) 

 

Εικόνα 29 Front end site 
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Το διαχειριστικό περιβάλλον (Back End) 

Για να µπορέσουµε να δούµε το back end περιβάλλον πρέπει να κάνουµε log 

in στην κεντρική κονσόλα. 

 

Εικόνα 30 Είσοδός στην back end 

 

Εικόνα 31 Back End 
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Τα αρχεία του συστήματος 

Το σύστηµα είναι φτιαγµένο σε php και η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί 

είναι MySQL. Όλα τα αρχεία βρίσκονται στον αρχικό φάκελο της 

εγκατάστασης «survey» και δεδοµένου πως η εγκατάσταση έγινε σε τοπικό 

διακοµιστή «localhost» η πλήρης διαδροµή είναι «http://localhost/survey/». 

Η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων γίνεται µέσω του αρχείου 

«configuration.php» όπου έχουν αποθηκευτεί όλες οι πληροφορίες. 

 

Εικόνα 32 ∆ιαδροµή ευρέσεις αρχείου configuration.php 

Το αρχείο όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί έχει πληροφορίες για 

την εκκίνηση, τον τύπο της βάσεις, error µηνύµατα και άλλες χρήσιµες 

πληροφορίες. 
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Εικόνα 33 Μέρος του Configuration.php 

 

 

Η βάση δεδομένων 

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία των δυναµικών ιστοσελίδων είναι και η 

χρήση βάσης δεδοµένων. Με την εγκατάσταση του Joomla γίνεται και η 

εγκατάσταση της αντίστοιχης βάσης δεδοµένων που θα αποθηκεύει όλα τα 

στοιχεία όπως τα προφίλ των χρηστών, τα ερωτηµατολόγια κ.α.  

Για να ανοίξουµε το περιβάλλον της MySQL µπορούµε από το XAMPP 

Console panel κάνοντας κλικ στο κουµπί Admin ¨όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Εικόνα 34 Είσοδός στην MySQl από το Xampp panel 

Η µπορούµε στον φυλλοµετρείτο µας να πληκτρολογήσουµε 

http://localhost/phpmyadmin/ και να µας οδηγήσει στην MySQL. 

 

Εικόνα 35 MySQl Panel 

Όλο το περιβάλλον της βάσης δεδοµένων διαχειρίζεται από το Localhost. Ο 

κώδικας είναι SQL και για τον πίνακα USERS έχει την παρακάτω δοµή: 
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Εικόνα 36 Η δοµή του πίνακα που δηµιουργήθηκε από µόνος του για τους χρήστες 

Εκτός από τη δοµή φαίνονται και οι καταχωρήσεις των χρηστών που έχουν 

γίνει στο σύστηµα. Στη βάση δεδοµένων έχει πρόσβαση µόνο ο διαχειριστής 

(Superuser) του server. Αυτό γίνεται προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

των δεδοµένων. 

Εγκατάσταση Προτύπου (Template) 

Για την παραµετροποίηση της εµφάνισης της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε 

ένα πρότυπο (Template). Το όνοµα του προτύπου είναι Protostar, είναι ένα 

από τα προ εγκατεστηµένα template  

Το βασικότερο στοιχείο ενός προτύπου εκτός από τα χρώµατα και τη 

γραµµατοσειρά που χρησιµοποιεί, είναι η δοµή του (layout). Αυτή είναι που 

καθορίζει τις θέσεις του περιεχοµένου, δηλαδή των άρθρων και των 

ενθεµάτων (modules). Η δοµή του συγκεκριµένου προτύπου φαίνεται στην 

επόµενη εικόνα. 

Εκτός από το layout δηλαδή την εµφάνιση των θέσεων, στις ρυθµίσεις του 

προτύπου υπάρχει γραφική επεξεργασία των ρυθµίσεων CSS. Οι κανόνες 

που βρίσκονται στα αρχεία CSS είναι αυτοί που ρυθµίζουν το µέγεθος της 

κάθε γραµµατοσειράς, τις κεφαλίδες, τις παραγράφους, τα χρώµατα κάθε 

κειµένου και οτιδήποτε έχει να κάνει µε την εµφάνιση. 
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Εικόνα 37 Χάρτης όπου φαίνεται η θέσει που µπορεί να τοποθετηθεί κάποιο αντικείµενο 

Στην επόµενη εικόνα φαίνονται οι κανόνες µέσα από το γραφικό περιβάλλον 

διαχείρισης του Joomla. 
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Εικόνα 38 Ρυθµίσεις του template 

Όλες οι παραπάνω ρυθµίσεις αποθηκεύονται στο αρχείο template.css. 

Σχεδόν όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά συστήµατα που λειτουργούν µε php 

χρησιµοποιούν την γλώσσα CSS προκειµένου να δηµιουργήσουν τους 

κανόνες εµφάνισης. 

 

Εγκατάσταση Εργαλείου SurveyForceDeluxe 

Η εγκατάσταση του εργαλείου SurveyForceDeluxe όπως και κάθε εργαλείου 

σε περιβάλλον Joomla γίνεται από την καρτέλα Extensions -> Extension 

Manager. Επιλέγουµε το συµπιεσµένο αρχείο που περιέχει όλα τα αρχεία του 

SurveyForceDeluxe και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί «Upload and install» 
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ή εναλλακτικά κάνουµε drag and drop το συµπιεσµένο αρχείο στο πλαίσιο 

που εµφανίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

Εικόνα 39 Εγκατάσταση SurveyForceDeluxe 

 

Περιήγηση του SurveyForceDeluxe 

Για την περιήγηση στο extension SurveyForceDeluxe Components � 

SurveyForceDeluxe όπου εµφανίζεται τοpanel της εικόνας που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 40 Msin Menu Survey Force Deluxe 

Λίγα λόγια για την κάθε κατηγορία: 
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Categories (Κατηγορίες): Σε αυτή την ενότητα, όλοι οι εξουσιοδοτηµένοι 

χρήστες που έχουν ανατεθεί ως ερευνητές µπορούν να προβάλλουν και να 

διαχειρίζονται τις κατηγορίες που δηµιούργησαν για τις έρευνες τους από το 

site δηλαδή από Front End. 

 

Εικόνα 41 Ενότητα κατηγορίες 

Surveys (Ερωτηµατολόγια): Σε αυτή την ενότητα, όλοι οι εξουσιοδοτηµένοι 

χρήστες που έχουν ανατεθεί ως ερευνητές µπορούν να δουν και να 

διαχειριστούν τις έρευνες που δηµιούργησαν στο site, Front Ent. 

 

Εικόνα 42 Ενότητα ερωτηµατολόγια 

User Lists (Λίστα Χρηστών): Οι λίστες χρηστών περιέχουν όλες τις λίστες 

χρηστών που δηµιουργήθηκαν από τον διαχειριστή στο περιβάλλον Back-end 

(BE) και από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες που έχουν ανατεθεί ως 

συντάκτες ερευνών, Front-end (FE). 

Σε αυτή την ενότητα µπορείτε να δηµιουργήσετε λίστες χρηστών και να 

προσθέσετε προφίλ χρηστών. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε χρήστες 

από τις λίστες χρηστών να συµµετάσχουν σε µια από τις έρευνές σας ή να 

τους υπενθυµίσετε να συµπληρώσουν µια έρευνα. 
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Επιπλέων σε αυτήν την ενότητα µπορείτε να δηµιουργήσετε, να 

επεξεργαστείτε και να διαγράψετε λίστες χρηστών, να διαµορφώσετε λίστες 

χρηστών, να τις αντιγράψετε και να δηµιουργήσετε προσκλήσεις για νέους 

χρήστες. 

 

Εικόνα 43 Ενότητα λίστα χρηστών 

Authors (Συγγραφείς): Οι συγγραφείς είναι εγγεγραµµένοι χρήστες που 

µπορούν να διαχειριστούν το component Survey Force Deluxe από την 

περιοχή διεπαφής χρήστη (Front-End): 

► ∆ηµιουργία / επεξεργασία / διαγραφή ερευνών 

► ∆ηµιουργία / επεξεργασία / διαγραφή λιστών χρηστών 

Σε αυτή την ενότητα µπορείτε να προσθέσετε εγγεγραµµένους χρήστες ως 

συγγραφείς. 

 

Εικόνα 44 Ενότητα Συγγραφέων 

E-mails List (Λίστα µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου): Τα 

µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δηµιουργούνται για να τα στείλετε όταν 

θέλετε να προσκαλέσετε χρήστες από τις λίστες χρηστών να συµµετάσχουν 

σε µία από τις έρευνές σας ή να τους υπενθυµίσετε για την συµπλήρωση του 
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ερωτηµατολογίου. Σε αυτή την ενότητα µπορείτε να γράψετε e-mail και να τα 

στείλετε σε οµάδες εγγεγραµµένων χρηστών.  

 

Εικόνα 45 Ενότητα ηλεκτρονικά µηνύµατα 

Reports (Αναφορές): Σε αυτήν την ενότητα µπορείτε να δείτε όλες τις 

αναφορές που δηµιουργούνται. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε δύο 

τύπους αναφορών: απλές αναφορές και σύνθετες αναφορές. 

Επιπλέων σε αυτήν την ενότητα θα έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργείτε νέες 

αναφορές και ποσά µε βάση τις υπάρχουσες έρευνες.. 

 

Εικόνα 46 Ενότητα αναφορές 
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Configuration (∆ιαµόρφωση): Σε αυτή την ενότητα µπορείτε να ορίσετε τις κ  

ύριες παραµέτρους στοιχείων Survey Force Deluxe. 

 

Εικόνα 47 Ενότητα διαµόρφοση 

Sample surveys (έρευνες δείγµατα): Για να απλοποιήσετε την εργασία σας 

µε το στοιχείο Survey Force Deluxe και προτού δηµιουργήσετε τη δική σας 

έρευνα, µπορείτε να εισαγάγετε τις έρευνες δείγµατα που σας παρέχονται στο 

δικτυακό σας τόπο. 

 

Εικόνα 48 Ενότητα µε δήγµατα από ετηµα ερωτηµατολόγια 

Help (Βοήθεια): Σε αυτήν την ενότητα σας παρέχετε υποστήριξή και νβοήθεια 

σχετικά µε το Survey Force Deluxe, µας οδηγεί στο documentation του. 
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Εικόνα 49 Ενότητα βοήθεια 

 

 

Παραμετροποίηση του Survey Force Deluxe για Front End 

δημιουργία Ερωτηματολόγια 

 

Αρχικά πρέπει να δηµιουργηθεί µια νέα οµάδα χρηστών η οποία θα µπορεί να 

κάνει από το front end επεξεργασία των survey 

Από categories επιλογή new 

 

Εικόνα 50 ∆ηµιουργία κατηγορία χρηστών στο Survey Deluxe 

Πρέπει να µπορούν οι εγγεγραµµένοι χρήστες να µπορούν από την 

πλατφόρµα να δηµιουργούν τα δικά τους ερωτηµατολόγια. 

Menus � All Menu Items  
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Εικόνα 51 ∆ηµιουργία αντικειµένου item 

∆ηµιουργούµε νέο menu item, στο menu item type επιλέγουµε από το select 

το SurveyForce Deluxe και από εκεί standard FE authoring Layout. 

 

Εικόνα 52 Επιλογή για να µπορούµε να κάνουµε εfrond end survey 

Και στο Menu επιλέγουµε main menu  
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Εικόνα 53 ∆ηµιουργία menu Item 

 

Εικόνα 54 Εµφάνιση της δηµιουργίας του µενού στην λίστα 

Κάνοντας κλικ στο Survey µας ζητά να κάνουµε είσοδο. Κάνοντας είσοδο στο 

site από το log in ως admin παρατηρούµε ότι µας δίνετε η δυνατότητα από το 

front end να κάνουµε editing στο survey 
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Εικόνα 55 Main Page 
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Εικόνα 56 Μας ζητά να κάνουµε log in µόλις πατήσαµε στο survey 

 

Εικόνα 57 Είσοδος ως εγγεγραµµένος χρήστης και η κονσόλα για τα ερωτηµατολόγια 
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Θα πρέπει όµως να κάνουµε τους χρήστες οι οποίοι θα µπορούν και αυτή να 

κάνουν frond end ερωτηµατολόγια στην πλατφόρµα. Για να δώσουµε τώρα 

δικαιώµατα στους χρήστες να µπορούν να κάνουν frond end αλλαγές. 

Από Users� Manage � Add New User 

 

Εικόνα 58 ∆ιαδροµή για εισαγωγή νέων χρηστών 

Και δηµιουργούµε έναν νέο χρήστη  
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Εικόνα 59 Εγγραφή χρήστη 

Στην εικόνα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε τους χρήστες που 

δηµιουργήσαµε.  

 

Εικόνα 60 Λίστα χρηστών 

Για να µπορέσει ο χρήστης να κάνει frond end ερωτηµατολόγια θα πρέπει να 

τον προσθέσουµε στην λίστα του Deluxe Survay. Πάµε στο DeluxeSurvay και 

στο AuthorList κάνουµε add τον χρήστη που κάναµε µόλις, πατώντας στο 

new. 
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Εικόνα 61 Πριν την εισαγωγή του νέου συγγραφέα 

Μόλις πατήσουµε το new εισάγει κατευθείαν τον χρήστη που δηµιουργήσαµε 

προηγούµενος.  

 

Εικόνα 62 Μετά την εισαγωγή του νέου συγγραφέα 

Τώρα µόλις κάνουµε το log in µε τον χρήστη που µόλις προσθέσαµε στην 

λίστα θα δούµε ότι µας επιτρέπει να κάνουµε frond end ερωτηµατολόγια. 



60 
 

 

Εικόνα 63 Log in ως Ηλίας 

Πατώντας στο survey από το µενού θα µας ανοίξει την κονσόλα για τα 

ερωτηµατολόγια. 
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Εικόνα 64 Κονσόλα για τα ερωτηµατολόγια 

Πατώντας τώρα το new θα µπορούµε να κάνουµε δικό µας survey θα το 

δούµε αναλυτικότερα στην παρουσίαση της πλατφόρµας. 

 

 

Τελικό Αποτέλεσμα Περιοχής Χρήστη (Front End) 

Μετά τις ρυθµίσεις και παραµετροποιήσεις όλου του συστήµατος το τελικό 

αποτέλεσµα της ιστοσελίδας είναι όπως φαίνεται και στις επόµενες εικόνες. 
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Εικόνα 65 Main Page για όλους 

Βασική εµφάνιση λογότυπου, βασικού µενού και ενδεικτικής εικόνας. Η αρχική 

σελίδα µε ένα µήνυµα καλοσορίσµατος. 
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Εικόνα 66 Όταν ένας χρήστης κάνει είσοδο 

 

Ενεργοποίηση εγγραφή χρηστών 

Αυτό που κάνει το σύστηµα µοναδικό είναι ο διαχωρισµός των χρηστών σε 

«Απλούς Χρήστες» και «Συγγραφείς». Αυτό σηµαίνει πως ο κάθε τύπος 

χρήστη θα έχει δικές του δυνατότητες στο σύστηµα. Σε προηγούµενο 

κεφάλαιο δείξαµε πώς προστίθεται ένας χρήστης στην λίστα του Survey 

Deluxe αυτό θα γίνεται µετά από έγκριση του admin από την κονσόλα του 

administrator. Αλλά θα πρέπει να δίνουµε την δυνατότητα στους χρήστες να 

κάνουν εγγραφή και εµείς µετά απλός εγκρίνουµε ως διαχειριστές οποίους 

θεωρούµε ότι πρέπει. 

Για να ενεργοποιήσουµε την εγγραφή στο χρηστών στο Joomla ακολουθούµε 

την διαδροµή System� Global Configuration 
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Εικόνα 67 Global Configuration 

Ακολούθως πάµε User καρτέλα και ενεργοποιούµε allow registration Users. 

 

Εικόνα 68 Allow register Users 

Πάµε στο site και πατάµε register user που έχει εµφανιστή κάτω από την 

φόρµα εισόδου. 
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Εικόνα 69 Καρτέλα Register 
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 Εικόνα 70 Εγγραφή χρήστη  

Μετά την εγγραφή στέλνει email µέσο του οποίου ο χρήστης θα 

ενεργοποιήσει τον λογαριασµό του. Εµείς θα το ενεργοποιήσουµε από το 

administrator panel γιατί το email είναι ψευδές µη υπαρκτό για το λόγο 

παρουσιάσεις της διπλωµατικής. 

Μετά την ενεργοποίηση θα παρατηρήσουµε ότι αν κάνουµε είσοδο θα δούµε 

ότι δεν µπορούµε να κάνουµε ερωτηµατολόγιο. 



67 
 

 

Εικόνα 71 Μετά την είσοδο 

Τώρα ο admin όπως είπαµε πάει και µας προσθέτει στην λίστα µε τους 

συγγραφείς. Οπότε µετά την προσθήκη µας στην λίστα θα µπορούµε να 

κάνουµε ερωτηµατολόγια όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

Με το που κάνουµε new στο Author list θα βγάλει όλους όσους εγγραφούν 

όπως βλέπουµε στην εικόνα που ακολουθεί οπότε επιλέγουµε και 

διαγράφουµε αυτούς που δεν θέλουµε. 

 

Εικόνα 72 Επιλογή συγγραφέων 
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Εικόνα 73 Μετά την εισαγωγή στην λίστα Author 

6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (USER MANUAL) 

 

Είσοδος/Εγγραφή 

Το σύστηµα έχει δηµιουργηθεί για να µπορεί ο καθένας να µπαίνει µέσα αλλά 

το περιεχόµενο είναι κλειδωµένο µόνο για εγγεγραµµένους χρήστες/µέλη.  

 

Εικόνα 74 Φόρµα εισόδου 
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Εικόνα 75 Φόρµα εγγραφής 

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει λογαριασµό θα πρέπει να 

δηµιουργήσει έναν από το σύστηµα εγγραφής. Ο λογαριασµός αρχικά θα 

εγκριθεί µέσο email που θα σταλεί, ένα email επιβεβαιώσεις στον χρήστη. 

Ακολούθως ο λογαριασµός θα περάσει από έγκριση του διαχειριστή πριν 

ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας survay. 

Περιήγηση – Βασικές επιλογές και Δυνατότητες Πλατφόρμας 

Μετά την είσοδο ο χρήστης θα µπορεί να δει τα ερωτηµατολόγια που έχει 

κάνει έως τώρα, να δηµιουργήσει νέο ερωτηµατολόγιο, να εξάγει από τα 

ερωτηµατολόγια αποτελέσµατα και άλλα.  
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Εικόνα 76 Panel διαχείρισης ερωτηµατολογίων 

Πατώντας στο New µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο ερωτηµατολόγιο. 

Μας εµφανίζει τέσσερεις καρτέλες, η πρώτη καρτέλα Survey Details  θα 

δώσουµε ένα όνοµα και µια περιγραφή σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο µας. 
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Εικόνα 77 Survey details 

Στην καρτέλα Additional option µπορούµε να επιλέξουµε αν α εµφανίζεται 

µήνυµα καλωσορίσµατος, αν θα υπάρχει κάποια εικόνα, αν θα εµφανίζεται η 

µπάρα εξέλιξης του ερωτηµατολογίου, αν οι ερωτήσεις εµφανίζονται τυχαία 

και άλλες ρυθµίσεις σχετικά µε εµφάνιση και αν εµφανίζονται προειδοποιητικά 

µηνύµατα. 
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Εικόνα 78 Additional option 

Στην καρτέλα Survey access έχουµε ρυθµίσεις για το ποιοι θα έχουν 

πρόσβασή αν θα είναι δηµόσια εµφανές το ερωτηµατολόγιο η αν απευθύνεται 

σε κάποιο group. 



73 
 

 

Εικόνα 79 Survey Access 

Η τελευταία καρτέλα Final Page η οποία απευθύνεται όταν τελείωση το 

ερωτηµατολόγιο να εµφανίσει κάποιο µήνυµα , να εµφανίσει τα αποτελέσµατα 

σε κείµενο ή σε  γράφηµα. 
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Εικόνα 80 Final Page 

Μόλις κάνουµε της επιλογές µας πατάµε save και το νέο ερωτηµατολόγιο θα 

εµφανιστή στην κονσόλα µας.  
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Εικόνα 81 Test ερωτηµατολόγιο 

Θα πρέπει να εισάγουµε τώρα ερωτήσεις. Μας παρέχει ένα πλήθος από 

επιλογές από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, µονολεκτικές , µε ναι και όχι 

κτλ.  

 

Εικόνα 82 Καρτέλα ερωτήσεων 
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Επιλέγοντας το Test και κάνοντας new question επιλέγουµε ερωτήσεις που 

θέλουµε να εισάγουµε και τι τύπου στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το είδος 

τον ερωτήσεων. 

 

Εικόνα 83 είδος ερωτήσεων 

Μετά από την προσθήκη των ερωτήσεων έχουµε το ερωτηµατολόγιο έτοιµο 

και µπορούµε είτε να το στείλουµε είτε να το κάνουµε public και να αρχίζουν 

να το συµπληρώνουν για να δούµε πως φαίνεται θα κάνουµε κλικ στο 

Preview. 
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Εικόνα 84 Ερωτήσεις Test Satisfaction survey 

 

Εικόνα 85 Preview 
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Εικόνα 86 Test ερωτηµατολογίου 

 

Εικόνα 87 Test ερωτηµατολογίου τελευταία ερώτηση 
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Εικόνα 88 Τέλος ερωτηµατολογίου. 

Μετά την επιτυχή δοκιµή του ερωτηµατολογίου θα πρέπει να το στείλουµε 

στους χρήστες που θέλουµε να συµµετάσχουν. Να επισηµάνουµε ότι οι 

απαντήσεις που δώσαµε δεν καταχωρούνται γιατί πρόκειται για δοκιµή να 

δούµε πως είναι το ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήσαµε. Θα πρέπει στο 

Usergroups µας να δηµιουργήσουµε µια λίστα µε email όσων θέλουµε να 

προσκαλέσουµε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο µας. 

 

Εικόνα 89 Usergroups 

Πατάµε new και κάνουµε µια νέα λίστα για το ερωτηµατολόγιο που 

δηµιουργήσαµε προηγούµενος και προσθέτουµε τους χρήστες. Οι χρήστες 

µπορεί να είναι είτε εγγεγραµµένοι στο σύστηµα είτε να προσθέσουµε εµείς 

χειροκίνητα. 
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Εικόνα 90 ∆ηµιουργία λίστα 

Μόλις δηµιουργηθεί η λίστα που κάναµε την επιλέγουµε και πατάµε στο invite 

για να προσκαλέσουµε τους χρήστες που προσθέσαµε να λάβουν το 

ερωτηµατολόγιο µας. 

 

Εικόνα 91 επιλογή της λίστας 

Τώρα αν πατήσουµε πάνω στην list1 θα δούµε τους χρήστες που έχουµε 

προσθέσει και µπορούµε να προσθέσουµε και επιπλέον χρήστες. 



81 
 

 

Εικόνα 92 Χρηστές που έχουµε προσθέσει στην λίστα 

Στην καρτέλα invite πατώντας στο start θα στείλει σε όλους τους 

εγγεγραµµένους της λίστας µας email µε το ερωτηµατολόγιο µας 

 

Εικόνα 93 Αποστολή ερωτηµατολογίου 
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Εικόνα 94 Μήνυµα ενηµέρωσης ευτυχείς αποστολής email 

Μπορούµε επιπλέων να δηµιουργήσουµε µια λίστα µε emails. Aπλά κάνουµε 

κλικ στο List of emails και στην καρτέλα που µας εµφανίζει προσθέτουµε τα 

email κάνοντας κλικ στο new. 

 

Εικόνα 95 Καρτέλα list 

Στην φόρµα που εµφανίζεται δίνουµε ένα τίτλο για το email και ένα κύριο 

µέρος. 
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Μετά την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους χρήστες µπορούµε 

να δούµε και στατιστικά από της απαντήσεις τους. Αυτό µπορούµε να το 

δούµε από το View Results απλός επιλέγουµε ποιο ερωτηµατολόγιο από την 

λίστα µας θέλουµε να δούµε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα και πατάµε στο 

κουµπί View Survey Results. 

 

Εικόνα 96 Επιλογή ερωτηµατολογίου 
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Εικόνα 97 τα γραφικά 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μια τέτοια πλατφόρµα είναι χρήσιµη για χρήστες που θέλουν να 

δηµιουργήσουν ευκολά ένα ερωτηµατολόγιο. Μια τέτοια λειτουργία για 

παράδειγµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από γιατρούς να δηµιουργούν 

όπως επιθυµούν τα ερωτηµατολόγια τους ηλεκτρονικά και να τα στέλνουν µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έτσι λαµβάνουν ποιο γρήγορα τα ερωτηµατολόγια. 

Η απλότητα αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και πληθώρα επιλογών για τον 

τελικό χρήστη είναι το κλειδί ενός επιτυχηµένου πληροφοριακού συστήµατος. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα λειτουργεί διαδικτυακά και έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξει απεριόριστο αριθµό γλωσσών.  

Η σχεδίαση του συστήµατος βασίστηκε στην ανάλυση των αναγκών και των 

απαιτήσεων µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα πολύ επιτυχηµένο και εύχρηστο 

πληροφοριακό σύστηµα (κοινωνικό δίκτυο). 

Όσο για την υλοποίηση, ο συνδυασµός κώδικα και γραφικού περιβάλλοντος 

βοηθάει στο τελικό κοµµάτι ώστε να είναι πιο επαγγελµατικό. Το περιβάλλον 

του Joomla είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον προγραµµατιστή και τον 

διαχειριστή του συστήµατος κάτι το οποίο έκανε την δηµιουργία της τελικής 

εφαρµογής πιο εύκολη. Αν και αντιµετωπίστηκαν πάρα πολλά προβλήµατα 

λόγο των εκδόσεων της PHP και του εργαλείου SurveyDeluxe έπρεπε να γίνει 

downgrade της PHP. 
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